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Förord

En mig när och kär person frågade en gång om inte skrivandet aven avhandling
kunde liknas vid en egotripp, men undrade, vari bestod i så fall trippen? Det är inte
utan att jag funderat över det när forskningsprocessen stundtals varit mödosam. När
jag nu är i färd med att avsluta detta arbete så känns det i alla fall tveklöst som att
den där trippkänslan börjar infinna sig. Det är med stor glädje och tillfredsställelse
jag presenterar den färdiga avhandlingen. När det nu är dags att skriva förord
framträder en mängd minnesbilder från resans lopp av både personer och
situationer. Att återge allt vore en avhandling i sig. Många är ni som på olika sätt
hjälpt och bistått mig i mitt arbete. Det stöd och den uppmuntran jag mött är
ovärderligt. Det är på många sätt ett sådant intresse som ger kraft och arbetsglädje i
ett avhandlingsskrivande som ju i stora stycken är ett ensamt arbete.

Jag visste väldigt lite om forskningens värld den gång som professor Folke
Kristensson anställde mig som assistent på Handelshögskolan i Stockholm. Det är på
många sätt Folkes förtjänst att jag "fastnade" för forskningen. Hans entusiasm och
kunskapsintresse var så medryckande. Även om det var mer sporadiskt som vi
träffades under senare år var han alltid lika intresserad och nyfiken på mina nya rön.
Det är en stor sorg för mig att Folke inte fick uppleva och dela min glädje i denna
stund.

Lars-Gunnar Mattsson som varit min handledare under lång tid vill jag först tacka
för uthållighet Den frihet jag erhållit i formulering av forskningsfråga har för Lars
Gunnar inneburit många diskussioner där han med genuint intresse och oändligt
tålamod försökt att förstå mina - inte färdigtänkta - tankar och förmå mig att
formulera dem mer precist. Gunnar Hedlund och Leif Melin har också ingått i min
handledarkommitte. Jag tackar för att ni på ett mycket förtjänstfullt sätt inte bara
pekat på oklarheter och svaga avsnitt i arbetet utan samtidigt givit konstruktiva råd
till skärpningar i innehåll och uttryckssätt.

Min avhandling påbörjades medan jag arbetade på Handelshögskolan i Stockholm.
Jag uppskattar att jag fått möjlighet att vara knuten till D-sektionen trots att jag
flyttat vid flera tillfällen under forskarutbildningen. Vid flera seminarier har jag fått
synpunkter och råd. Ann-Charlotte Edgren, Susanne Hertz, Staffan Hulten och
Anders Lundgren vid D-sektionen har följt mitt arbete sedan starten och på olika sätt
alltid stöttat och hjälpt mig. Tack! Jag vill också tacka alla er andra på D-sektionen
som så vänligt och intresserat engagerat er i mitt arbete fastän jag för de flesta av er
varit en såväl okänd som oftast frånvarande sektionsmedlem.

Torbjörn Stjernberg, Handelshögskolan i Stockholm gav mig flera goda råd och
konstruktiva förslag som opponent på mitt slutseminarium. Håkan Håkansson,
Uppsala Universitet var knuten till D-sektionen vid tiden när jag formulerade och
presenterade mina inledande forskningsfrågor. Tipset om spännande företag att
studera tackar jag för liksom för fortsatt intresse för mitt avhandlingsarbete.



Detta projekt förutsatte medverkan från företaget AB Häggiund & Söner i
Örnsköldsvik. Jag är tacksam för möjligheten att få studera ett så fascinerande
företag. Många personer i företaget och dess närhet har på olika sätt delat med sig av
tid, kunskap, erfarenheter och upplevelser. Tack för det! Beskrivningen av
Hägglunds omvandling har jag valt att publicera som en separat del: En produkt
historia! Jag är tack skyldig er alla som hjälpt mig med den boken.

Den slutliga skrivfasen har framför allt genomförts sedan jag började arbeta på
Ekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet. Jag har hela tiden fått ett fint
stöd från alla på EK!. Jag vill särskilt nämna mina kollegor inom företags
ekonomiämnet och inom industriell marknadsföring som lyssnat till mina
föredragningar och deltagit i diskussioner. Jag vill också tacka mina nuvarande och
föregående studenter för stimulerande och engagerande diskussioner kring min
forskning.

Flera personer har hjälpt mig med att läsa slutmanus i olika versioner. Synpunkter
på olika avsnitt har jag fått av Peter Gustavsson och Bengt Högberg, EKI och av
Charles Edquist och Elisabeth Sundin på Tema Teknik och Social Förändring.
Slutligen kommer jag till er som läst hela manuskriptet i olika versioner. Jag har fått
många goda synpunkter och frågor som på ett kritiskt sätt kunnat förbättra min
avhandling. Varmt tack: Bo HelIgren, Thomas Karlsson, Johan Lilliecreutz, Miriam
Salzer och Roland Sjöström på EKI; Ingalill Holmberg, Handelshögskolan i
Stockholm; Virpi Havila, Uppsala Universitet; Jan Hemlin, Handelshögskolan i
Göteborg och Winifred Ross vid Mitthögskolan.

Professionell hjälp har jag också fått av Ursula Nielsen och personalen på
kvartersbibliotek A vid Linköpings Universitet, av Monica von Baumgarten som
gjort omslaget och av Rune Castenäs på Ekonomiska Forskningsinstitutet där detta
projekt administrerats.

Projektet har finansierats av Jan Wallanders fond för samhällsvetenskaplig forskning
vid Handelsbanken. Projektet har genom min rörlighet på sätt och vis också varit ett
slags samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Östersund och
Linköpings universitet. Tack för att detta varit möjligt.

Utan välvilligt stöd från många i min närmaste omgivning hade detta arbete varit
mycket svårt att genomföra. Torkel, Håkan och Hilda känner mig numera mer som
doktorand än som mamma. Tack kära ni för att ni ställt upp på det! Ett innerligt tack
går slutligen till Dig Anders.

Borensberg i mars 1994
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1 Företagets omvandling som forskningsproblem

I början på tjugotalet kom en man med ett tummat fotografi
föreställande något för tide!1 så exotiskt som en buss till det lilla
möbeltillverkande familjeföretaget. Han hade tänkt sig att starta
en bussrörelse, en verksamhet som hade franltiden för sig, trodde
han. Kunde man tänka sig att bygga på ett kapell ovanpå en lastbil?
Javisst, det snickrar vi till menade bröderna som just tagit över
huvudansvaret för firman. Vi importerar beslagen från England.
Bussar var en spännande utmaning att tillverka tyckte de hant
verksskickliga och teknikintresserade bröderna och snart skidade
hugade bussköpare till företaget. Om vi kan göra busskarosserier
kan vi väl göra rälsfordon, menade man inom det lilla blivande
verkstadsföretaget när de stora transportbolagen i söder ville ha
spårvagnar. Med kunskap erhållen från att ha elektrifierat
spårvagnarna började man sätta samman och sälja elektriska
motorer. Med kompetens likaledes nyvunnen genom att svetsa
konstruktioner till karosserierna började man tillverka svets
maskiner. När kundernas behov av bussar minskade under kriget,
behövdes i stället flygplan. I nybyggd verkstadshall uppvärmd
med egenkonstruerat värmeaggregat byggde det allt större före
taget flygplan enligt utländsk förlaga.

Ett växande företag kan inte näras av endast en rotgren reso
nerade bröderna och fortsatte att resa utomlands för att leta ideer
till nya produkter. I samarbete med gruv- och entreprenadföretag
tillverkades en egen gruvmaskin från amerikansk förlaga. Mot
slutet av femtiotalet övertalades den äldste brodern att köpa ett
patent till en ny hydraulisk nlotor. Efter mycket slit och 'härvlar'
anamma blev motorn klar. Att motorn skulle passa bra för att driva
fartygskranar var man ganska säker på och sjöfarten var ju en
lukrativ marknad i stark tillväxt i början på sextiotalet. Ett par år
senare hade en redare köpt två kranar och det blev början till en
tillverkning av tusentals fartygskranar. Kontakter utvecklades med
nya kunder över hela världen. När företaget höll på att växa ur sin
'ekonomiska' kOStynl köptes det upp aven konkurrent.

Familjeföretaget blev dotterbolag till ett av Sveriges stora industri
företag. Stärkt av moderbolagets kapital fortsatte företaget sin
tillverkning av nya produkter. En ny motorcykel konstruerades.
Nästan sextio år efter det att den första bussen byggdes började en
helt ny generation bandvagnar att rulla ut från verkstäderna i den
lilla stad i staden, som vuxit kring företaget sedan kunderna kom
skidande över den väglösa marken...
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1.1 Ett industriföretags omvandling

Berättelsen på föregående sida handlar om ett svenskt industriföretag under mer
än ett halvt sekel. Den svenska industriella utvecklingen under nittonhundratalet
har byggts upp av förändringar i tusentals företag. Utvecklingen kan mätas som
ökad tillväxt fram till sextiotalets mitt. Därefter har ökningstakten haft en annan
karaktär. Ett exempel på en sådan beskrivning framgår av tabell 1.1

Tabell 1:1 Några mått för svensk industri 1930-75

1930-50
Produktionstillväxt % 3,8
Kapitaltillväxt % 4,8
Produktivitetsutv. % 1,9
Antalet arbetsställen

1950-60
3.9
6,1
3,4

16300

1960-65
7,1
8,5
6,2

1965-70
5,4
4,5
6

14469

1970-75
2,4
3,2
2

12430

Tabellen ger en bild av industriell utveckling och berättelsen om företaget på
föregående sida en annan. Tabellen söker beskriva och mäta effekterna av ut
vecklingen på en för företagen gemensam nationell industrinivå. Berättelsen om
företaget söker fånga hur ett verkstadsföretag förändras. Denna avhandling be
handlar det enskilda företagets omvandling.

Industriell utveckling motsvaras inte av ett ämnesområde inom ekonomisk
vetenskap. Vanligen avses ett lands, en speciell branschs eller industris, utveck
ling. Det som faktiskt sker i företagen ay direkt eller indirekt betydelse för
industriutveckling kan inte fångas av produktionsfunktioner. Demsetz uttrycker
sig på följande sätt om neoklassisk ekonomisk teori: "The theory treats the firm
as it treats the housf!hold, which is hardly at all." (Demsetz 1992:1). För studier
av företag används i stället ofta begrepp som organisationsförändring eller
förändringsprocesser. Genom att denna studie fokuserar på företagsnivån och
inte på aggregerad nivå är ambitionen att ge ett bidrag till förståelsen av
industriell omvandling, där företag är "mer" än en produktionsfurtktion.

Industriell utveckling har olika innebörd beroende på vilken analytisk nivå som
studeras. Med makronivån avses den nationella nivån vilken används främst till
studier med nationalekonomisk prägel. Begreppet mesonivån diskuteras av
Glete (1987, som härleder det till Cole 1968/69). Mesonivån utgör en förenande
länk mellan makro- och mikronivån. I sin diskussion av mesonivån menar Glete
att såväl en del av de nationalekonomiska som de företagsekonomiska studier
utförs på detta plan. Han menar att de företagsekonomiska begreppen nätverk,
fält och domän kan hänföras till mesonivån: "Mikroenheterna ingår i eller
förenas till större enheter som är kvalitativt annorlunda än de små enheterna
som samtidigt ingår som en del i makronivån (...) Mesonivån är en arena för

1 Siffrorna för produktionstillväxt, kapitaltillväxt.~h produktivitetsutveckling är hämtade
från Bentzel (1980) och antalet arbetsställen från Ortengren (1985).
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organiserande krafter inom det ekonomiska livet, krafter som söker bättre
information, större stabilitet eller ett fält för att kunna sammanfoga system och
nya kombinationer i stor skala." (Glete 1987:34).

Dahmen (1980, 1984) skiljer mellan begreppen omvandling och tillväxt med
motivet att det måste vara innehållet i den industriella utvecklingen som skall
vara studieobjekt.1 Med industriell omvandling avses en kamp mellan tillkomst
av nytt och avveckling av gammalt, d.v.s. ett kvalitativt "mått" på förändring.
Teknisk utveckling och företagarverksamhet har huvudroller. Avgörande för
denna omvandling är den roll som marknadsmekanismer spelar. Förändringar på
företagens avsättningsmarknader utsätter dem för vad som kan kallas ett
omvandlingstryck, vilket alltså kan vara av kontraktivt eller expansivt slag.
Dahmen (1980, Eliasson 1990) hävdar att man i ökad utsträckning måste studera
hur företag reagerar på detta omvandlingstryck och efterlyser en teori som tar
hänsyn till företaget som aktör.

Industrins omvandling har mer sällan studerats med speciellt fokus på det
enskilda företagets dynamiska egenskaper. Dahmen identifierar flera drivkrafter
i sina studier av utvecklingsblock och menar om företag att: "Mest väsentligt att
förstå är, att den industriella och i vid mening kommersiella företagar
verksamheten varit avgörande. Det är den som varit drivkraften i utvecklingen
och skapat det nya." (Dahmen 1984:24) Liknande tankegångar återfinns också
hos Chandler som menar att företaget utöver att studeras som en produktions
funktion dessutom måste förstås som en juridisk såväl som en administrativ
enhet likt en: "eee Pool of learned skills, physical facilities and liquid capital. "
(Chandler 1992:483) Han lyfter fram företagets förmåga som en viktig aspekt
och menar att det är just den kollektiva förmågan, den organisatoriska, som
måste framhävas. Chandler avslutar med att poängtera att det är företaget som
analysenhet som måste lyftas fram i ljuset: "Only by focusing on the firm can
theory predict the firm's continuing role as an instrument of economic growth
and transformation, and be of value for developing policies and procedures for
maintaining industrial productivity and competitiveness in an increasing global
economy." (Chandler 1992:492) Genom studiet av företagens agerande per se
diskuterar han, liksom Dahmen, den inom ekonomisk teoribildning relativt
renodlade föreställningen om att företaget blott och bart är en prodllktions
funktion.

Inom forskning med utgångspunkt i företagandet tar vi ofta företagets omvand
lingskraft som given med påföljden att den sällan problematiseras. Studier om
just dynamiken - som skapar och skapas - i företagets ständiga växelverkan med
sin omgivning har tidvis fått stå tillbaka för Lex. studier av strukturer på mark
nader eller inomorganisatoriska förändringsprocesser. Inom området "industrial
organization" har man exempelvis fokuserat marknadens karaktäristika vilket

1 Det är från Dahmen som jag hämtat uttrycket industriell omvandling. Jag använder det
som ett vidare begrepp än utveckling som jag, inspirerad av Dahmen, menar förknippas
med tillväxt i (alltför) stor utsträckning. (Schumpeter 1942, Penrose 1966)
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givit bestämningsfaktorer som företagsstorlek och antal företag (Bain 1959,
Teece 1980, Scherer 1970). Det finns också en omfattande forskning som söker
förklara företagens förändring huvudsakligen som reaktioner på omgivnings
variabler (Hannan & Freeman 1989). Med en sådan ansats problematiseras
visserligen marknaden och heterogena karaktäristika uppmärksammas men den
huvudsakliga uppfattningen om företaget är ändock dess karaktär av "black
box".

Ytterligare ett område av ekonomiska studier som uppmärksammar utveckling
lyfter fram det rumsliga perspektivet. Det ekonomiska området kan delas i en
ekonomisk-geografisk respektive en makro-ekonomisk inriktning (Richardson
1973). Regionalekonomi omfattar det ekonomisk-geografiska perspektivet. De
s.k. utvecklingsteoriema som oftast beskriver förhållandet mellan länder
används också för att förstå förhållandet inom nationer och mellan regioner
(Sundin 1980, Nafzinger 1990). Richardson (1973) menar att en lokal ekonomi
eller en region består av tre olika fält: den sociala ekonomin, hushållens
ekonomi och företagens ekonomi. Därmed kan man hävda att området skiljer
sig från makronivån dels genom att man uppmärksammar den rumsliga aspekten
och dels genom hänsyn till två aktörskategorier: hushållet och företaget. I
Sverige har Sundin (1980) studerat företag med utgångspunkt från utvecklings
och välfärdsteori. I hennes genomgång och gruppering av utvecklingsteorierna
visas tydligt att enheten företagen inte är speciellt fokuserad. Det är andra
ekonomiska enheter som givits betydelse för omvandling. Sundin för alltså in
enskilda individer och företag som aktörer i ett teoretiskt sammanhang som har
sin bas från makroekonomi.

Det finns ett flertal undersökningar som betonar den territoriella aspektens bety
delse. Flera studier visar på att stora företag med anläggningar på fler än en ort
haft avgörande utvecklingsfrämjande effekt och medverkat till geografisk
spridning av industriell förändring (se exempelvis Fredriksson & Lindmark
1979, Watts 1980). Å andra sidan brukar det faktum att lokala arbetsmarknader
domineras av ett enda arbetsställe och att orter är dominerade aven enda
bransch beskrivas som ett regionalt problem (Tömqvist 1986). I studier av
skillnaden mellan filialer och självständiga företag är slutsatsen att filialen inte
på samma sätt upprättllåller täta och ekonomiskt betydelsefulla relationer till
företag i den lokala omgivningen (Fredriksson & Lindmark 1979).

Inom forskningen om småföretag har man ofta betonat beroendet mellan stora
och små företag liksom den betydelsefulla roll som de små företagen har i en
ekonomi (Ramström 1975). Ett annat forskningsperspektiv studerar lokalsam
hället som en i första hand egen, självständig resursenhet (Schumacher 1973).
Med en sådan ansats har begrepp som lokal mobilisering, självtillit, småskalig
teknik och samhällsentreprenör lyfts fram (Westin 1988). De flesta av denna typ
av studier utgår från ett geografiskt avgränsat område. Johannisson (1978, 1987,
Johannisson & Nilsson 1989) har utvecklat en föreställning om lokalt
entreprenörskap. Han menar att det territoriella perspektivet är mycket viktigt:
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"The basic argument according to the territorial paradigm is that firm and
community must be mutually supportive if they are to succeed." (1987:21)
Johannisson söker kombinera det funktionella och det lokala inflytandet på
mindre, lokala företag. (För en något liknande ansats se Nilsson & Nilsson
1992.)

Företagets förmåga att agera resursomvandlare och att utgöra dynamik inom
produktion och handel är betydelsefull. Antonia Ax:son Johnson, familjeföreta
gare, beskriver företaget som en dynamisk kraft: "! själva verket tror jag att det
är företagen som är den mest dynamiska förändringsresurs som finns." (Ax:son
Johnson 1990/91:7). Föreliggande studie har som en utgångspunkt att företaget
utgör en dynamisk kraft genom aktiviteter och utbyten som företaget utför i sin
roll som resursomvandlare. Inom organisationsteorin lyfts företagets förmåga att
"styra" och påverka sin omvärld fram och då kanske framför allt av forskning
inom managementområdet. Det finns en inriktning som beskriver företagets
eller organisationens förändring som en i huvudsak internt styrd process (Child
1972, Schendel, Patton & Riggs 1976, Hofer 1988). Ehuru detta utgör en väl
förankrad och vida utbredd uppfattning inom det företagsekonomiska fältet har
kritiker likväl varnat för en för renodlad tilltro till denna förklaringsfaktor.
Normann (1985) är en kritisk röst, som menar att det finns en övertro på att vad
vi kallar management kan påverka företagets förändring genom t.ex. rationellt
beslutsfattande företagsledare. Inom forskning om företagsledande trängs
alltmer av den rationelle beslutsfattaren undan för att också ge plats för mer
irrationella aspekter av ledandet (Sjöstrand 1992, Simon 1945). Likaså visar
forskning om organisationer som fenomen (Scott 1981), organisationers
förmåga (Broden 1976) och organisationers kultur (Alvesson & Berg 1988) på
den komplexitet som präglar ett företag och företagande. Oaktat om det är
företagsledaren eller hela organisationen som påverkar framstår företagets
interna förmåga som betydelsefull för att förstå industriell omvandling.

I min inledande diskussion av området industriell omvandling har jag velat visa
på en mångfald av ansatser. Ändock har jag med mitt genom "ekonomens glas
ögon" huvudsakligen influerade perspektiv naturligtvis utelämnat ytterligare
andra. Min översikt av olika perspektiv för att studera företagets omvandling
startade på en makronivå för att landa på företagsnivån. (Det förtjänar att
nämnas att jag på detta sätt inte explicit uppmärksammat individrelaterade
utvecklingsteorier.) De teoretiska förklaringsfaktorema av företagens dynamik
kan förefalla paradoxala i den meningen att det är antingen företag eller
omgivning som förklarar förändring. För en forskare intresserad av företagets
förändring framtvingas ett val mellan till synes motsatta ansatser för att förstå
företagsdynamik. Oavsett om valet faller på omvandlingen som resultat av före
tagens interna dimension eller dess omvandling som reaktion på omgivningens
förändringar blir just gränsområdet mellan företaget och omgivningen för
summat.
Astley och Van de Vens (1983) pläderar för att en vidare förståelse för omvand
ling som fenomen kan uppnås genom att man kombinerar flera synsätt snarare

5



än renodlar endera (se också Hrebiniak & Joyce 1985 och Fornbrum 1982 för en
sådan argumentation). En sådan utgångspunkt har jag haft för denna studie.
Kanske är det så att dynamiken i företaget påverkas av såväl interna som externa
drivkrafter? Kanske är det just så att dynamiken uppstår i interaktion mellan
företag? Jag tror att förståelsen av företagets omvandling kan berikas genom att
fånga både en inre och en yttre omvandlingskraft.

152 Relationer mellan företag utgör en omvandlingskraft

Företagets omvandling är en pågående process vilken utvecklas i företagets
interaktion med andra företag. Det ständiga utbytet mellan kund- och leveran
törsföretag skapar relationer dem emellan. Inom sådana relationer pågår
förändring inte endast genom att de olika parterna utbyter varor och tjänster utan
också kunskap och kompetens. Relationerna skapas också en form av socialt
utbyte. Det producerade, säljande företagets omvandling speglar de krav och
önskemål som det köpande företaget har. Dänned utgör relationer med de omgi
vande företagen en samtidig drivkraft till den företagsinterna förändringskraften,
som jag presenterar senare i avsnitt 1.3. Den huvudsakliga yttre drivkraft som
relationerna utgör beskriver jag som interaktiv.

Melin et. al. arbetar med begreppet kraftfält som omfattande ett "inter
organisatoriskt nät av företag" för att förstå företagsförändring. (Melin, Alsen,
Holmström, Karlsson, Nilsson & Tapper 1983). Begreppet kraftfält omfattar
drivkrafter av fyra olika slag. Det är för det första yttre krafter utanför det
egentliga kraftfältet såsom exempelvis ekonomisk politik, efterfrågeutveckling
och teknologisk utveckling. Inom själva kraftfältet finns relationer d.v.s. inter
aktion mellan organisationer som utgör drivkrafter. För det tredje har företagen
företagen interna drivkrafter. Slutligen diskuterar de en fjärde drivkraft för de
fall där organisationen ingår i en koncern den så kallade koncernlogiken. Synen
på det industriella kraftfältet som uppbyggt av relationer mellan aktörer är en
form av nätverksansats.

Vad som avses med nätverksansats är alls icke självklart. Användningen av nät
verksbegreppet för att beskriva svenska industriföretag har sitt ursprung i studier
av svenska företags internationella verksamhet (Johanson & Mattsson 1993,
Hägg & Johanson 1982, Carlson 1966). I omfattande empiriska studier framkom
il1tressanta och anmärkningsvärda skillnader jämfört med den gängse referens
ramen inom ekonomisk teori: "...The most striking divergence concerned lasting
business relationships (...) managers, however, stressed the importance ofstable
relationships between suppliers and customers (...) They argued that their work
aimed at establishing and developing such relationships and that the transac
tions were carried out within the framework of the relationships. " (Johanson
1989:65-66)
En betydande del av forskning med nätverksansats kom att ta fasta på och ut
veckla relationsbegreppet (Forsgren & Kinch 1970, Håkansson (red) 1982,
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Hallen 1985, Håkansson 1989, Johanson & Mattsson 1985, Ford, Håkansson &
Johanson 1985, Turnbull & Valla (red) 1986). Insikten om relationernas sty
rande och stabiliserande effekt på marknaden ledde till att den struktur de bildar
kom att kallas nätverk:"... markets are more or less stable networks of business
relationships (...) The network is the framework which gives the firms both the
possibilities and constraints in their business." (Johanson 1989:70-71)

I förhållande till de i början på åttiotalet tillgängliga teorierna om marknader,
har denna grundläggande skillnaden i synen på industriella marknader och deras
sätt att fungera bildat skola för en mängd studier där såväl den teoretiska som
den empiriska basen utvecklats på flera sätt (se "Proceedings" från "the
Industrial Marketing & Purchasing Conferences", exempelvis "the 8th IMP
Conference" i Lyon 1992). En inomvetenskaplig debatt har ägnats analys
enheten nätverk kontra företag. Easton (1992) betonar nätverket som
analysenhet medan Snehota (1990) sätter företaget i fokus. Vidare har
avgränsningen av nätverket varit i fokus för intresset (Johanson & Mattsson
1985, 1992). Företaget s,om enskild aktör har också betonats (Snehota 1990,
Håkansson & Snellota 1989, Håkansson & Johanson 1992).

I den forskning som betonar interaktion och relationer mellan industriföretag har
dynamiken framhävts (Anderson & Havila 1993, Easton & Lundgren 1992,
Gadde & Håkansson 1992, Hammarkvist, Håkansson & Mattsson 1982,
Henders 1992, Håkansson (red) 1987, Håkansson 1989, Håkansson & Johanson
1992). Eftersom det finns dYllamik i relationer mellan varje aktör blir också
relationernas strukturerade form - nätverket - dynamisk: "Networks are 'living'
structures (...) They are always changing" (Håkansson 1992:135). Jag har
anammat ett betraktelsesätt på marknader som innebär att ett enskilt företag
verkar i en struktur bestående av bindningar och relationer till andra företag.
Aktiviteter mellan aktörer skapar utbytesrelationer varför själva interaktionen
mellan företagen utgör en dynamisk faktor. De av utbyten karaktäriserade
relationerna, mellan minst två men oftast flera aktörer, skapar socialt
konstruerade strukturer som kan liknas vid nätverk (Cook & Emerson 1984,
Berger & Luckmann 1967). Företaget måste förstås i sin kontext av"... network
interactions" (Ford et al. 1985:40).

Jag uppfattar företaget som aktör i en industriell omvandlingsprocess där re
lationer till andra aktörer spelar en avgörande roll. Det är genom konstaterandet
att den enskilde aktörens agerande beror av andras som jag hänför mig till
interorganisatorisk teori. (Jag återkommer till bestämningen härav i kapitel 2.)
Vidare menar jag att relationerna mellan aktörerna utgörs och skapas av
aktiviteter mellan aktörerna, något som kan karaktäriseras som en avgränsning
till ett interaktionssynsätt inom interorganisatorisk teori. Slutligen ansluter jag
mig till att den strukturella form som relationerna mellan aktörer kan anta kan
beskrivas som nätverk. Dessutom menar jag att samtidigt som relationer utgör
dynamik mellan företag utgör företagen också i sig själva dynamik genom
företagsinterna förändringskrafter.
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1.3 Den företagsinterna förändringen som omvandlingskraft

Processen som sådan har fokuserats i allt ökande utsträckning inom forskning
om strategisk förändring i företag och organisationer. Medan kunskapen om
förändringsprocesser ökar ständigt, lyfter den forskningen i mindre utsträckning
fram industriella förändringsprocesser, hos sektors- eller branschenheter, vilket
betonas i Pettigrew och Whipp (1992, Pettigrew 1992). Min utgångspurlkt är
emellertid att kunskap om ett företags förändring också kan tillämpas för att
förstå industriell förändring.

Ett företags agerande styrs inte bara av förhållandet till andra företag i nätverk
av företag. Företag och organisationer består av individer som drivs dels av sin
uppfattning om nätverket och dels av egen viljeinriktning. Företaget agerar uti
från den egna kompetensen och resurserna och är viljestyrt (se ex. Melin 1989,
1990). Med ett par företagares uppfattningar vill jag illustrera uppfattningen att
företaget drivs av viljestyrda individer. Antonia Ax:son Johnson menar om före
taget: "... att det i företaget finns den kraft, det mod och den vilja som krävs för
att koncentrera sig kring en ide, en linje och sedan genomföra den" (Ax:son
Johnson 1990/91:7) och Britt-Marie Skjöld säger om företaget att:"... det gäller
ju inte bara att sköta ett företag, utan det gäller att driva det" (Skjöld i
Johannisson (red) 1992:30).

Företagets agerande är en syntes av individernas agerande. Företaget ses här
som ett subjekt, en viljestyrd aktör (Ansoff 1965, Andrews 1971, ChiId 1972).
Därmed blir det relevant att anlägga ett strategiskt synsätt på företaget. Inom
strategiforskningen har processorientering (Melin 1992, Mintzberg & Westley
1992, Pettigrew 1992) mer och mer kommit att användas för att fånga den
dynamik som företaget såväl utgör en del av som verkar inom. Betoningen på
den dynamiska faktorn menar jag utgör en intressant koppling mellan
nätverksansats och processforskning (Melin 1989, Håkansson & Snehota 1989,
Axelsson 1992, Snehota, 1990). Min uppfattning är att förståelsen av dynamiken
inom industriell omvandling kan berikas genom att fokusera samspelet mellan
den enskilde aktören och det nätverk som aktören är en del av. Håkansson och
Snehota (1989), menar jag, påvisar ett behov av att betona de företagsspecifika
aspekterna på företaget i nätverket. Axelsson (1992) har beskrivit den relativt
begränsade uppmärksamheten mot den enskilde aktörens karaktär som "a
missing perspective" inom nätverksansats. Snehota (1990) visar enlellertid i sin
studie hur företagsperspektivet kan lyftas fram inom nätverksanalys. Heligren et
al. (1993) har också fokuserat betydelsen av både ett "inifrån" och ett "utifrån"
perspektiv på företagets omvandling.

Sammanfattningsvis menar jag att ett behov av att fokusera studier med
nätverksansats kring analysenheten företaget som viljestyrd aktör har påtalats.
Denna studie har likt Salmi (1991) som sitt syfte att bidra till att fylla något av
detta behov. Samtidigt som jag utgår från att företaget verkar i en omgivning
som kan beskrivas som nätverk, lägger jag till en inre dimension som särskilt
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lyfter fram dynamik som emanerar från företagets egna resurser och
organisation. Med en sådan ansats behöver inte förståelsen av företagets
omvandling läggas på endera dimensionen yttre eller inre, tvärtom kan denna
dynamik sökas mellan de båda. Det paradoxala - eller ett både/och-perspektiv 
blir fruktbart! (Quinn & Cameron (red) 1988)

1.4 Teknikfaktorn som drivkraft • en produktfråga

Ytterligare en viktig utgångspunkt i denna studie är ambitionen att fånga den
förändring som också teknikfaktorn spelar för industriföretagets omvandling.
Teknikfaktorn är den enskilda faktor som i störst utsträckning har lyfts fram som
drivkraft bakom industriell tillväxt: "No social, human or spiritual fact IS so
important as the fact of technique in the modern world." (Ellul 1977:119)

Teknikfaktom har inom ekonomisk teori oftast behandlats som exogent given
och när den uppmärksammats inom företagsekonomisk forskning bar den sällan
setts som ~ en integrerad del av företagets kompetensomvandling (Nelson &
Winter 1982, Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg & Soete 1988, Carlsson 1989).
Detta kan förefalla märkligt eftersom: "Technology is the most fundamental of
the core capabilities of a firm (...) It is a body of knowledge embodied in
human brains and muscles, machines, and also in software and standard
operating procedures of the organization." (Itami & Numagami 1992:119).
Redan tidigt var Schumpeter inne på liknande tankar när han menade att
kompetens är: "... embodied in products and processes that require learning ... "
(Schumpeter 1976).

Teknikfaktorn har inte heller i stor utsträckning integrerats med en forsknings
ansats som ser företaget som aktör. DälVid utgör studier med nätverksansats ett
undantag. I begynnande utsträckning har produkter och produktion som uttryck
för teknikfaktorers betydelse studerats såväl från ett nätverksperspektiv
(Håkansson 1987, 1989, Axelsson & Easton (red) 1992) som från ett strategiskt
processorienterat synsätt (McGrath, MacMillan & Tushman 1992).

Håkansson (1987) har betonat behovet av studier av teknologisk utveckling
inom nätverk. Han menar att utveckling kan ses som en process inom ett nät
verk. Drivkrafterna för förändring finns i såväl processen som i strukturen.
Håkanssons tidiga studier av dynamik inriktade sig på produktutveckling och
framför allt teknologisk utveckling. I senare forskning beskrivs förändrings
processen genom begreppet "evolution processes" (Håkansson 1992, Gadde
1991, Gadde & Håkansson 1992).

I kraftfåltsbegreppet från Melin et al. (1983) betraktas teknologin som en yttre
förändringskraft. I den studien lyfter de fram just produkten och teknologin,
med stöd av Levitt (1965) och i jämförelse med Rhenman (1969), som bestäm
ningsfaktor för vilka olika strukturer av företag som utgör det fokala företagets
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kraftfält. I senare forskning har både Waluszewski (1990) och Lundgren visat
(1991) på ett nära samband mellan teknologins och nätverkets avgränsning.
Teknikfaktom kan belysas på olika sätt. Waluszewski beskriver införande aven
ny process inom massaindustrin och Lundgren beskriver införandet av ny teknik
inom datoriserad bildbehandling.

Jag är intresserad av verkstadsindustri och har därför valt produkter som
lämpliga representanter för teknikfaktorn (diskuteras vidare i kap 2). Mitt sätt att
lyfta fram det enskilda företagets produkter som bärare av teknologisk
förändring över tiden blir ett indirekt sätt att också fånga en yttre drivkraft för
företagets omvandling. Företagets omvandling kan identifieras genom vilka
produkter som tillverkats och' sålts över tiden, varför det har skett, hur det har
bidragit till omvandlingen av företagets resurser och på vilket sätt utvecklingen
sk.ett i interaktion med andra aktörer. På detta avser jag samtidigt fånga såväl
teknikförändring som företagsförändring.

1.5 En bestämning av studiens forskningsfråga

Sammanfattningsvis har diskussionen ovan utgjort en första bestämning av
forskningsfrågan. Jag söker fånga dynamik genom att studera den process som
ett enskilt företag genomgår inom en nätverksstruktur (avsnitt 1.2). En andra
dimension avsåg företagsinterna drivkrafter (avsnitt 1.3). För det tredje är också
utgångspunkten att förståelsen för dynamik inom industriföretag måste
inbegripa också den teknologiska komponenten, vilket jag argumenterat för i
avsnitt 1.4.

I översikten av viktiga ämnesområden har i huvudsak en fokusering på företaget
som en betydelsefull aktör i industriell omvandling efterlysts. Visserligen
betonas företaget som en del av den ekonomiska aktiviteten men då i
objektfonn. Företagsekonomin ser generellt företags unika kompetens som för
mågan att hushålla med begränsade resurser. Hushållandet är sålunda en akt, en
förändringsprocess där inte alla resurser är tillgängliga. Mycket uppmärksamhet
har riktats mot hur det interna hushållandet med resurser går till. Detsamma
gäller företaget internt; t.ex. produktutveckling, ledningsfunktionens betydelse,
produktivitets- och organisationsförändringar. Ovanligare är det att koppla dessa
typer av förändringar explicit till industriell omvandling. I det avseendet har
studier av det mer rumsliga perspektivet som kort refererats integrerat mer
mellan företagsomvandling och exempelvis lokalsamhällets omvandling.

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är att företagen besitter hete
rogena resurser av såväl fysiskt, finansiellt som mänskligt slag. Inget företag är
det andra likt; varje företag har åtminstone någon del av sin resursuppsättning
som är unik relativt andra. Företagen är aktörer, dvs är subjekt som interagerar
med varandra. Interaktionen sker i mer eller mindre stabila strukturer av rela
tioner som skapats som resultat av aktiviteter utförda under lång tid och i
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ständig förändring. Varje företags relationsuppsättning är på samma sätt unik.
Förändring för det enskilda företaget i en sådan struktur är ett resultat aven
kontinuerlig samverkan mellan dess interna resurser och aktiviteter i relationer
till andra aktörer.

Företaget är ett öppet system som interagerar med omgivningen. För att förstå
företaget måste man också koppla det till omgivningen. Det gör jag genom det
jag kallat den interaktiva dimensionen. Företagets viktigaste karaktäristika som
socialt system är att det består av människor som kontrollerar resurser. Med
denna utgångspunkt kan man hänföra denna studie till ett brett område av
interorganisatoriska studier där företagens agerande i relation till omgivningen
uppmärksammas. l

Den analysenhet som denna studie inriktar sig på är något av ett mellanting
mellan de traditionella nivåerna mikro och makro, troligen närmast det som
Glete (1987) kallar mesonivån (se också Tichy et al. 1979). Jag har ett särskilt
företag som fokus för min studie och företagets kontext kan beskrivas som ett
nätverk. Nätverket av företag har bestämts som funktionellt eftersom det är
huvudsakligen kunder och leverantörer som fokuseras. Eftersom även samar
betspartners och konkurrenter är en del av kontexten kan den inte beskrivas som
uteslutande vertikal. Vidare erkänner jag företaget som subjektiv, fokal aktör
inom ett nätverk d.v.s. företagets nätverk (kraftfält) blir "... subjektivt bestämt
och upplevt av den fokala organisationen..." (Melin et al. 1983:204 med refe
rens till Melin 1976 och Weick 1969). Därmed har jag ett huvudsakligt fokus på
det enskilda företaget men genom att inrikta studiet på dess relationer erhålls en
koppling till andra aktörer och en annan nivå. Eftersom jag inte undersöker
andra aktörer i nätverket når jag emellertid inte nätverksnivån. Vidare betonar
jag att organisationen består av individer även om jag inte studerar individnivån
per se. Mycket förenklat kan ovanstående resonemang beskrivas med en figur
(1:2).

l Skillnader finns vad gäller hur man kan se på förhållandet mellan företag och
omgivning, om företaget och omgivningen är helheter eller delar. Vidare har forskningen
uppmärksammat den komplicerande gränsdragningen mellan vad som är företag och
omgivning. Detta är i takt med att studieobjekten ständigt växer och kopplas samman
(korsvist ägande t.ex.) såväl en teoretiskt som rent metodmässigt knepig fråga för den som
skall studera företags beteende, se exempelvis Scott (1981), Sjöstrand (1985).
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Figur 1:2 En första bestämning av industriföretagets omvandling

STUDIENS FOKUS

Omvandling av
företagets:

- produkter

- relationer

- inre kompetens

INDUSTRI

För en ökad förståelse för industriell omvandling krävs en fokusering på hur
omvandlingen går till på företagsnivå, d.v.s. med utgångspunkt i det enskilda
företaget. Förändring kan avläsas genom att följa ett företags omvand
lingsprocess över lång tid. På detta sätt kan man öka förståelsen för att företaget
både påverkas av och påverkar den industriella miljö det utgör en del av. Teknik
utgör en viktig drivkraft i industriföretag. Produkterna kan ses som uttryck för
den förändring som hela företagets verksamhet genomgår. På detta sätt kan
produkterna ses som bärare av förändring där också industriföretagets tekniska
omvandling kommer till uttryck. En förståelse av den dynamiska process som
företaget genomgår förutsätter sålunda en beskrivning av dess omvandling över
tiden.

Det har vidare poängterats att dynamiken tar sig uttryck i de aktiviteter som
företaget utför relativt omvärlden. Omvärlden är att betrakta som bestående av
andra aktörer med vilka relationer utvecklas snarare än en obestämbar helhet.
Varje aktör utvecklar relationer till andra aktörer utifrån sin egen och andras
verksamhet. Genom att följa förändringen i relationer till andra aktörer kan man
beskriva den förändring som denna interaktiva påverkan medför.

Parallellt med förändringen i relationer pågår företagets omvandling av sin
unika interna kompetens med utgångspunkt i dess resurser. Genom att företaget
ses som en aktör har också den enskilda aktören betydelse d.v.s. företagets egen
intention och speciella karaktär. Med resursomvandlingen kan man tolka och
beskriva den påverkan som skapas av den egna organisationen. Dynamik finns
uppstår i förändringen av relationerna och i omvandlingen av företagets resurser
som i samspelet dem emellan.
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Forskningsfrågan har mot denna bakgrund formulerats och bestämts till:
Kan en studie i förändring av ett företags produkter,
med fokus på företagets utbytesrelationer och inre resursomvandling,
skapa en ökad förståelse av ett industriföretags omvandlingsprocess?

En närmare bestämning av studiens teoretiska avstamp kan karaktäriseras som
interorganisatoriskt i den meningen att det särskilt fokuserar utbytesrelationer
mellan aktörer. Vidare har studien också ett strategiskt processuellt betraktelse
sätt som särskilt lyfter fram aktörens kompetens som ett resultat inte enbart av
ackumulerade och unika resurser utan också av voluntarism. Genom att ta fasta
på produkter som bärare av förändring kan också teknikfaktorn omfattas i
studiens ambition att utveckla förståelse. Studien har därigenom en ambition att
såväl lyfta fram i vilket avseende en nätverksansats kan bidra till ökad förståelse
av företagets omvandling såväl som att ge ett teoretiskt bidrag till en ökning av
dess förklaringsvärde.

Forskningsfrågans bestämning är en också produkt av såväl forskarens förför
ståelse som den kontext som forskningsprocessen utförs i. Innan jag går vidare
till en bestämning av studiens syfte skall jag därför redogöra för några viktiga
komponenter i min forskningsprocess.

1.6 Studien växer fram

Företags omvandling är en process med kopplingar till erfarenheter och
traditioner. Så är också fallet med forskningsprocesser. Detta arbete har vuxit
fram dels mot bakgrund av tidigare arbeten och dels som teoretiska val.

1.6.1 Förändringsförlopp

Mitt intresse för omvandlingsförlopp väcktes i ett tidigare projekt vid
Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm om
långsiktiga förändringar inom bokbranschen. En lärdom var att avgörande
strukturella förändringar inom branscher måste observeras över lång tid. En
annan insikt var att långsiktigt bestående förändringar kan observeras och
beskrivas nästan uteslutande ex post. En tredje lärdom var den att framtiden inte
är en från nutid isolerad företeelse utan en del aven ständigt pågående
förändringsprocess. Schumpeter påpekade detta när han menade att man kan
inte studera en (oligopolistisk) bransch: "... as if there were no past or future to
it." (ibid: 1976).

I en andra studie som handlade om framtiden, inte för en bransch utan för två
Malmfältssanlhällen dominerade av ett stort gruvföretag, blev det för mig så
uppenbart att det finns tydliga bindningar mellan olika aktörers agerande både
mellan olika företag och mellan företag och "samhälle" (Anderson & Hedlund
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1981). Det stora företagets roll i en industriell omvandlingsprocess diskuterades.
De industripolitiska åtgärderna som kunde förutses var helt beroende av om man
betraktade ett stort industriföretag som en drivkraft för andra företag i dess
omgivning eller om man såg det som ett hinder för andra företag att utveckla
sig. Projektet födde nya frågor kring relationer mellan företag och hos mig
väcktes intresset för dynamik som ett resultat av just olika företags interaktion.
Det framstod också att teknikutveckling och företagsomvandling är intimt
sammankopplade för industriföretag.

1.6.2 Distributionsekonomi

Att se på företag som interagerande eller samverkande i olika system eller
distributionskedjor var för mig naturligt. Det är nämligen i den distributions
ekonomiska traditionen som detta projekt har sina teoretiska rötter. Förutom att
se det distributionsekonomiska systemet just som ett system har man använt en
nätverksansats för att utveckla förståelse kring distribution. Flera studier med en
sådan ansats har sedan åttiotalets mitt producerats vid D-sektionen för
marknadsföring, distributionsekonomi och industriell dynamik vid EFI, (t.ex.
Elsässer 1984, Benndorf 1987, Liljegren 1988, Björklund 1988, Lundgren 1991,
Hertz 1993). Också denna studie har under hela forskningsprocessen varit
knuten till D-sektionen inom EFI.

Tankegångarna kring dynamik i en tidig skrift med nätverksansats blev en
utmaning för mig med mitt intresse för industriell omvandling och företag i
samverkan. I boken hävdas nämligen: "Förekomsten av stabila relationer är
dock inte synonymt med oföränderlighet. Snarare är det så att förekomsten av
stabila relationer är en förutsättning för att det ska ske förändringar (...)
relationerna skapar utvecklingstryck" (Hammarkvist et al. 1982:25-26).
Påståendet att stabilitet skulle föda förändring var för mig inte en självklarhet.
Tvärtom föreföll det något paradoxalt i den meningen att stabilitet kunde utgöra
en drivkraft till förändring. Icke desto mindre kom dessa tankegångar att utgöra
en viktig inspirationskälla för föreliggande studie.

En klar koppling mellan strukturanalys och företagsstrategiskt handlande
poängterades redan i studier på fyrtiotalet av Kristensson (1946), vars grundsyn
på marknader karaktäriserats av Mattsson och Valdelin (under publicering) som
följer: "... komplexa samband, heterogen struktur, stort utrymme för medvetet
företagspolitiskt handlande". Kristensson (1979) betonade sambandet mellan
den yttre struktur företaget var en del av och management och företagets inre
resurser.
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1.6.3 Influenser från strategiområdet

Denna studie har också influerats från ett projekt lett av Ansoff där betoningen
låg på företaget som aktör (Facing Realities 1981). Företaget sågs i det fallet
som en viktig aktör vars strategi formas i en omgivning som har förväntningar
och ställer en mängd krav på företaget. I rollbeskrivningarna ingick olika grader
av anpassning till omgivningens krav och olika grader av förändring av
företagets förmåga och resurser och att företaget är en viljestyrd aktör. Att
strategi utgör en styrande mekanism för aktörer hade jag inledningsvis inte
funnit i nätverksperspektivet. Allteftersom min kunskap om strategiområdet
ökade har jag kommit att bli alltmer övertygad om att aktören är subjekt i den
mening att aktören agerar voluntaristiskt i den struktur som nätverket utgör
samtidigt som denna struktur också är determinerande för handlingsutrymmet.
Genom insikten att strategi inte alls utgörs av planer allenast föreföll dessutom
strategibegreppet möjligt att kombinera med en nätverksansats (Miles & Snow
1978, Mintzberg & Quinn 1992).

Även om det inte på något sätt varit ett medvetet val att kombinera erfarenheter
från tidigare projekt så har det blivit allt tydligare för mig under forsknings
processens gång att dessa inspirationskällor influerat och ständigt påverkat
problemformuleringen i detta projekt.1 Insikten om min egen process har också
utvecklats ur den problematik som infinner sig när olika teoretiska infallsvinklar
inte lätt låter sig kombineras. Sammanfattningsvis utvecklades mitt problem
område till en syn på företaget som en (voluntaristisk) aktör som förändras och
förändrar i ständig växelverkan med andra aktörer inom en kontext som kan
beskrivas som nätverk.

1.7 Studiens syfte

Studiens övergripande ambition är att öka kunskapen om företagsomvandling.
Företaget ses som aktör inom en struktur framför allt bestående av utbytes
relationer till andra aktörer. Denna aktör är en viljestyrd organisatorisk enhet
med unik kompetens. Det övergripande syftet har formulerats på följande sätt:

- att utveckla en ökad'förståelse av dynamik iföretagsomvandling
genom att visa på såväl interna som externa omvandlingskrafter och
deras samverkan

1 Sannolikt har detta projekt också påverkats och utvecklats av att jag under tiden projektet
pågått undervisat i tre olika akademiska miljöer. Den första teoretiska fasen, gjordes
medan jag arbetade på Handelshögskolan i Stoc~holm. Detta projekts empiriska fas
bedrevs medan jag undervisade på Högskolan i Ostersund och den avslutande analys- och
skrivperioden har skett vid min nuvarande arbetsplats på Linköpings Universitet. Under
hela processen har jag knuten till D-sektionen på Handelshögskolan i Stockholm.
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Syftet uppnås genom en forskningsprocess bestående av tre moment för vilka
vardera ett delsyfte har formulerats. Inledningsvis utvecklas en ansats med hjälp
av teori. Den teoretiska referensramen byggs upp med ett interorganisatoriskt
betraktelsesätt. Till det teoretiskt valda ansatsen hör ett kunskapsteoretiskt och
metodologiskt val av beskrivningsmått för företagets omvandling. Utgångspunk
ten är att ett industriföretags omvandling lämpligen beskrivs med bas i dess
verksamhet och att denna verksamhet är starkt präglad av teknik. Genom att
lyfta fram företagets produkter kan man följa företagets omvandling som
beskrivits ovan samtidigt som man kan fånga in den teknikpåverkan som är inte
grerad i verksamheten. Det första delsyftet formulerades enligt följande:

- att utveckla en teoretiskt baserad föreställningsram för att
fånga omvandlingen genom företagets produkter samt förstå
den som ett samspel mellan en inre och en interaktiv dimension

Det andra momentet i forskningsprocessen är den empiriska delen. Genom att
studera ett företag under lång tid kan man fånga in övergripande och avgörande
förändringar vilket det andra delsyftet beskriver:

- att genom en longitudinell rekonstruerande fallstudie
beskriva, analysera och förstå ett industriföretags omvandling

Den beskrivningen sker i två steg. Dels det första beskrivande steget som
redovisas som en fallstudie med kronologi och produkter som huvudsaklig
struktur. Därefter den analyserande delen som lyfter först fram det interna och
sedan det externa perspektivet oberoende av varandra för att sedan tolka graden
av samverkan perspektiven emellan.

Slutsatserna från den teoretiskt utvecklade förförståeIsens konfrontation med
empirin leder till en kritisk granskning och diskussion av den övergripande
forskningsfrågan. Studien har en processuell karaktär där det teoretiska bidraget
utvecklas löpande. Det innebär att bidraget vidareutvecklas och diskuteras i
rapportens avslutande del. Det empiriska arbetet leder till en vidareutveckling av
den ansats som togs fram inledningsvis och beskrivs av det tredje delsyftet:

- att med hjälp av lärdomar från den empiriska studien kritiskt
diskutera, pröva och utveckla ett bidrag till ökad förståelse av
dynamik i industriella företags omvandlingsprocesser

Dessa tre delsyftena har präglat rapportens struktur, som består aven
referensram, en empirisk del och en resultatdel. Rapportens delar presenteras
senare i avsnitt 1.9. Dessförinnan vill jag presentera det företag som utgör min
fallstudie och som legat till grund för berättelsen som inledde detta kapitel.
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1.8 AB Häggiund & Söner • en presentation

Fallstudien utgörs av företaget AB Häggiund & Söner med säte i Ömsköldsvik.
Familjeföretaget startades av Johan Häggiund som tillverkade snickerier i liten
skala. Verksamheten växte och blev aktiebolag 1922 när sönerna tog över det
operativa ledarskapet. Under tjugo- och trettiotalet förvandlades snickeriet till
ett verkstadsföretag som framför allt byggde busskarosserier. Verkstads
produktionen förädlades och antalet produkter ökade under fyrtio- och
femtiotalet. Företaget växte i storlek i takt med att nya produkter tillkom och
utvecklades. I mitten på femtiotalet arbetade totalt cirka 1300 personer i
verksamheten i Gullänget i Örnsköldsvik. Mot slutet av femtiotalet och under
sextiotalets första hälft växte företaget kraftigt och var under kort tid etablerat på
flera ställen i Sverige. Nya produkter utvecklades kontinuerligt, man investerade
i nya försäljnings- och produktionsenheter även i övriga delar av Sverige. En
tredjedel av företagets verksamhet avyttrades 1967 sedan företaget hamnat i en
akut likviditetskris. Familjen Häggiund sålde 1972 hela sitt resterande
aktieinnehav till ASEA till vilket Hägglunds blev helägt dotterbolag.
Omvandlingen inom företaget började då struktureras kring ett antal "kärn"
produkter och utvecklingen på exportmarknaderna sätter sin prägel på tiden
sedan mitten av sextiotalet.1

Kring en kärna av kompetens inom mekanisk verkstadsindustri startade ständigt
tillverkning av nya produkter. Till synes så skilda produkter som möbler, buss
karosserier, flygplan, gruvlok, elektriska motorer, svetsmaskiner, fartygskranar
och hydrauliska motorer är bara några exempel på produktion inom företaget.
Utvecklingen av nya produkter har skett i nära samarbete med kunder med vilka
man haft långvariga affärsutbyten. Redan i början av trettiotalet etablerades
relationer till större svenska kunder som förblev trogna under decennier. En
gemensam nämnare för de allra flesta produkterna är att de tillverkas och
utvecklas i nära samarbete med respektive kund. Inom företaget har man under
alla år särskilt värnat och utvecklat relationerna till kunderna. För många
produkter har sålunda välutvecklade och förhållandevis stabila relationer vuxit
fram.

Inom företaget har intresset och entusiasmen för nya produkter och kon
struktioner varit en ständig drivkraft. Företagets sätt att presentera sig på sin

1 Vid åttiotalets början arbetade drygt 2 000 personer i Hägglunds som då omsatte ca. 500
Mkr. Med bas i kämproduktionen utvecklades fyra divisioner som blev grunden till den
1986-87 inledda bolagiseringen i samband med att Incentive övertog ägandet av
Hägglunds-koncernen från ASEA. Produktionen av r.älsfordon såldes till det ASEA-ägda
företaget ABB Railcar som fortsatte att producera i Ornsköldsvik. Bolagiseringen
fullföljdes 1993 i och med moderbolaget Hägglund & Söners avskaffande. Koncernen
upphörde därmed och 1993 föddes sålunda tre självständiga dotterbolag till Incentive: de
är Hägglunds Vehicle AB son1 huvudsakligen producerar fordon för försvarsverksamhet.;
Hägglunds Marine & Offshore AB vars stomme är hydrauliska fartygskranar; Hägglunds
Drives AB som är upp~yggt kring hydrauliska drivsystem. Alla tre bolagen fortsätter sin
verksamhet med säte i Ornsköldsvik:.
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numera internationella marknad genonl begreppet "progress is tradition" kan
spåras ända till familjeföretagets ursprung. Familjen och dess medarbetare har i
stor utsträckning utvecklat och värnat en kultur och tradition av att gärna och
med stor arbetsinsats ge sig in på svåra, men utmanande och spännande, projekt
kring nya produktlösningar. Fortfarande långt efter familjeföretaget blivit helägt
dotterbolag till ASEA-koncernen präglades atmosfären av denna starkt rotade
kultur. En kultur som lite tillspetsat kan karaktäriseras med Gösta Hägglunds:
"Det svåra gör vi genast, det omöjliga tar lite grann längre tid."]

Föreliggande studie beskriver omvandlingen av AB Häggiund & Söner under en
period av sextio år från aktiebolagets start 1922 till 1981. Utgångspunkten för
beskrivningen av företagets omvandling är dess produkter och beskrivningen har
en kvalitativ, processuell ansats. Från produkterna söks och beskrivs föränd
ringsfaktorer såväl internt i kultur och ledarskap som externt i relationer till
kunder och leverantörer. Företagets förändring förstås som en ständigt pågående
omvandling av kompetens vilken skapas i samspelet mellan såväl företags
interna resurser som i relationer till andra företag i synnerhet kunder och
leverantörer. Beskrivningen av omvandlingen från möbler och snickerier till
fordon, fartygskranar och hydrauliska motorer utgår från produkterna. (Fig. 1:3)

Fil:ur 1:3 Nål:ra viktil:a produkter och årtal i Häl:l:lunds produkthistoria.

Fallbeskrivningen, kronologisk återgiven kring produkterna, återfinns i sin
helhet i en En produkthistoria!, en fristående del av denna avhandling.

l Återberättat av Olle Norell i Glimten (1989:4).
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AB Häggiund & Söner, i fortsättningen kallat Hägglunds, utgör denna studies
hela empiriska bas. Hur valet av fallstudium föll just på detta företag kommer att
diskuteras i metodkapitlet (kapitel 3). Den övriga dispositionen av rapporten
framgår av följande avsnitt.

1.9 Rapportens disposition

Kapitel l har översiktligt beskrivit studieområdet och problemets empiriska OCll
teoretiska relevans. Kapitel 2 är studiens teoretiska föreställningsram. Där
beskriver jag den teoretiska grunden för denna studie. Jag diskuterar vad sonl
avses med nätverksansats och vad som avses med interna resurser. Företagets
omvandling beskrivs genom två dimensioner. Det .är dels den interorgani
satoriska dimensionen som avser drivkrafter i relationer till omgivande aktörer,
och dels den inre dimensionen som avser förändringskrafter inom företagets
interna resurser. Diskussionen kring dessa dimensioner utmynnar i en ansats
inför denna studies empiriska del. I kapitel 2 diskuteras också varför jag anser
att ett studium av ett företag med utgångspunkt från dess produkter kan fånga ett
industriellt företagets omvandling. Kapitel 2 leder i en begreppsapparat för den
fortsatta studien. I kapitel 3 diskuteras studiens ansats, vetenskapliga och
metodologiska avgränsningar. Där presenteras också det tillvägagångssätt som
jag använt för den empiriska studien.

Den empiriska delen består av En produkthistoria! (den separat publicerade
delen) och kapitel 4, 5 och 6 av denna rapport. Bilaga l utgör en betydande del
av denna avhandling och består av beskrivningen av Hägglunds 1922-1981. Den
har utformats så att den kan läsas som fristående del för den läsare som är
speciellt intresserad av företagets förändringsprocess i dess genuina, tidsbundna
fonn. Därför har jag valt att tryck den som en separat bok. Den läsare som vill
följa analysen i dess olika steg kan välja att läsa En produkthistoria efter
kapitel 3 men före kapitel 4-6. Läsaren kan också välja att läsa fallbeskrivningen
efter analysen i kap 4-6 men före kapitel 7 och på detta sätt söka validering för
min analys.

I kapitel 4 behandlas den inre dimensionen av Häggiund & Söner. Med bas i
studiet av företagets produkter beskrivs och identifieras företagets kompetens
och dess omvandling över tiden. Kapitel 5 kompletterar bilden av Häggiund &
Söner med att fokusera den interorganisatoriska dimensionen av förändringen.
Likt föregående kapitel tas utgångspunkten i företagets produkter, för att nu
studera omvandlingen genom företagets relationer. Kapitel 6, slutligen,
fokuserar samspelet mellan de båda dimensionerna och presenterar en analys av
Hägglunds omvandling i modellform. I kapitel 7, som är studiens slutkapitel,
diskuteras studiens resultat i första hand vad gäller dess ambition att ge ett
kunskapsbidrag till den valda teoretiska ansatsen från kapitel 2. Kapitlet avslutas
med förslag om hur man kan utveckla denna studies resultat i vidare forskning.
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2 Företagsomvandling - en referensram

Utgångspunkten i denna studie är inte, som framhålls aven del teorier, att
företaget är en produkt av sin omgivning och inte heller den motsatta, att
företaget utvecklas oberoende av sin omgivning, vilket förespråkas i annan teori.
Det som präglar den följande framställningen är uppfattningen att det är i
brytningen mellan kontext (yttre) och företag (inre) som förståelse skapas av
företagsomvandling. Astley och Van de Ven (1983:245) formulerar det sålunda:
"It is the interplay between different perspectives that helps one gain a more
comprehensive understanding of organizational life, since any one school of
thought invariably offers only apartial account ofreality."

När Van de Ven och Scott Poole (1988) förespråkar paradoxens värde som
förklaringsfaktor är det att två perspektiv befruktar varandra för förståelsen av
företags omvandling och bakomliggande krafter. De hävdar att: "Hence
addressing organizational paradoxes is an exciting and challenging effort. It is
an issue on the cutting edge of organization and management theory, and one
that will spawn new ideas and creative theory. Looking at paradoxesforces us
to ask very different questions and to come up with answers that stretch the
boundaries ofcurrent theories." (1988:25)

Ett yttre och ett inre perspektiv som kompletterar varandra uppfattar jag som en
grundtanke inom interorganisatorisk teori från vilken jag hämtar inspiration.
Vidare i kapitlet utvecklar jag ställningstagandet att det industriella företagets
förändring också är ett resultat av teknikförändring. Genom ett företags
produktion, och dess produkter i synnerhet, kan man inte bara följa företagets
omvandling utan också den tekniska omvandlingen. Produkten speglar den
ständiga förändring företagets verksamhet genomgår och visar på sambandet,
inte kontrasten mellan den tekniska, den ekonomiska och den organisatoriska
omvandlingen. Produkten innebär en nära koppling till marknaden och till mötet
mellan aktörer och manifesterar samspelet mellan en yttre och en inre dimension
av företagets omvandlingsprocess.

I kapitlet diskuteras och bestäms den yttre dinlensionen som bestående av
relationer till andra aktörer, d.v.s. en interaktiv dimension. Till den av relationer
starkt präglade ansatsen utvecklas också en inre dimension av företagets
förändring. Den inre dimensionen fokuserar resursomvandlingens kvalitativa
aspekt och tolkas med begreppet kompetensomvandling. De två dimensionernas
samverkan har en dynamikskapande funktion.
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2.1 Motsägelsefulla perspektiv på företagets omvandling?

En vanlig uppfattning om företags omvandling är att den är berorende av
omgivningen (Tushman & RomanelIi 1985). Organisationsforskningen å andra
sidan pläderar för att företaget styrs av faktorer som kan hänföras till den "egna"
organisationen och att företagen kan påverka sin omgivning (Miles & Snow
1978). Från såväl forskningsområden som särskilt fokuserat yttre drivkrafter
som från de som särskilt uppmärksammat inre drivkrafter har det skett en
glidning och från båda håll har man i ökad utsträckning valt att uppmärksamma
det andra perspektivet (Porter 1980, Tushman & Anderson 1986).

Chandler (1992) förespråkar betydelsen av att lyfta fram företaget som
oberoende variabel i den industriella omvandlingen. En liknande slutsats
kommer Astley (1984) fram till i sin karaktäristik av "business policy"-området.
Astley pläderar för att det är i gränsområdet mellan yttre och inre som
förståelsen kan ökas. Han lyfter fram samarbete som en viktig faktor på
marknaden och menar att: "Organizations are to be viewed as being part of
their environments in the sense that their formulation of collective actions with
other organizations is what establishes the very dimensions of their
environments (...) Organizations are not independent actors located within their
respective environments. They are component parts of their environments."
(Astley 1984:533) Fortsättningsvis skall jag kort referera teoretiska områden
som jag uppfattar relativt motsatta varandra för att förstå företags omvandling.

De yttre faktorerna är viktiga inom området industriell organisation som särskilt
behandlar strukturekonomin och tar fasta på att marknader inte är fullständigt
homogena (Teece 1980). I nära anslutning till strukturekonomin har området
transaktionskostnadsteori utvecklats och särskilt uppmärksammats genom
Williamsons arbeten (Williamson 1975,1980). Relationer uppstår med en sådan
ansats för att minska kostnader för transaktioner av resurser som de olika
parterna kontrollerar (Bjuggren & Skogh (red) 1989). Ett särskilt område utgör
den forskning som uppmärksammar företagets viktiga funktion för styrning och
kontroll av resurser, ett resursberoende (Pfeffer & Salancik 1978). Branscher
utgör oftast studieobjekt inom nämnda skolbildningar och branschers utveckling
är ett exempel på dynamisk ansats inom strukturekonomin (Nelson & Winter
1982). En förhållandevis extrem hållning vad gäller omgivningens påverkan på
företaget är den s.k. populationsskolan (Hannan & Freeman 1977, Hannan &
Freeman 1989). Där har man visat på att de enskilda aktörerna är avhängiga
gruppen av företag i vilken de är en del och även sådana studier speciellt
inriktade på enskilda företag lyfter fram och kategoriserar externa influenser.

Den resursbaserade skolan tar särskilt fasta på hur företaget utvecklar och
förädlar sina resurser (Wernerfeldt 1984, Spender 1993). En utveckling av
företaget som en input-output modell utgör ett betraktelsesätt (Nadler &
Tushman 1980). Den interna organisationen av resurser har också lyfts fram och
fokuserats snarare än de olika resurserna i sig (Lawrence & Lorsch 1969). En
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utveckling därav är de s.k. "contingencyteorierna" som beskriver sambandet
mellan företagets organisationstruktur och dess strategi (Galbraith & Nathanson
1978). Diversifiering av resurserna har varit ett annat fokus med företagets
produkter ,som empirisk bas (Ansoff 1965, Rumelt 1974).

Den skolbildning som framför allt fokuserar interna faktorer som viktiga för
företagets förändring och därmed sin omgivning har sina rötter i "business
policy". Ansoff (1965) och senare Andrews (1971) lyfte fram planering
respektiv'e strategifonnulering. Området har sedan utvecklats från planering till
strategi som ett mer omfattande begrepp. Även om strategi irlbegriper ett stort
mått av externa aspekter dominerar en kärna av inre drivkrafter (Pettigrew,
1985, Pennings 1986). Tidigt betonades ledarskapets betydelse Chandler 1962,
Child 1972, Brandes & Brege 1993). Senare har företaget som viljestyrd
organisation uppmärksammats liksom individens betydelse (Mintzberg &
Waters 1982, Argyris 1985). Ett område som beforskats är förhållandet att
företaget eller organisationen i sig producerar eller utgör en speciell kultur
(Ouchi 1982, Alvesson & Berg 1988). Ett näraliggande angreppssätt har de som
söker beskriva företaget som utvecklande en unik kompetens (Snow &
Hrebiniak 1980, Bamey 1991). Inre drivkrafter kan, enligt Melin (1989, 1990),
vara maktstruktur, styrsystem, organisationsstruktur, kompetensstruktur, organi
sationskultur och ledares tänkesätt.

En grundläggande problematik oaktat man ser företaget som yttre eller inre styrt
menar jag är att man inte tydligt visar på hur omvandling faktiskt konkret går till
på företagsnivå. Tyngdpunkten har mera legat på en identifiering av drivkrafter
snarare än hur de verkar. Vad gäller området som framför allt fokuserar yttre
faktorer uppstår en brist genom att man inte betonar processer. Inom området
som lyfter fram inre faktorer uppstår bristen framför allt genom att man lägger
tyngdpunkten på att kategorisera förändlingar på managementnivå snarare än i
verksamhetens karaktär. En följd aven sådan ståndpunkt är att jag pläderar för
ett ökat fokus på hur omvandlingen går till, liknande Melin och Heligren
(forthcoming) som argumenterar för att forskning om strategiska förändringar
"... must incorporate more of the complexity of strategic issues and strategic
processes in practice".

Astely och Van de Ven (1983) menar att de flesta skolbildningar som beskriver
organisationsförändring går att klassificera enligt två kriterier. För det första på
vilken analytisk nivå som företaget studeras. De skiljer mellan enskilda
organisationer och populationer eller grupper av företag. För det andra skiljer de
mellan graden av determinism och graden av voluntarism som grund för
företagets omvandling.
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Figur 2:1 Fyra huvudsakliga synsätt på företaget l
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En positionering av mitt synsätt enligt deras modell innebär ett huvudsakligt
fokus på den högra delen av figuren. Jag förutsätter att företaget är en
voluntaristisk aktör och upprätthåller mig främst mellan skillnaden mellan
"kollektiv handling" och "strategiska val". Vissa inslag fLnns från den vänstra
halvan. Eftersom jag lyfter fram teknikfaktom har jag också präglats av det
synsätt som karaktäriserar den övre vänstra rutan av figuren. Den nedre vänstra
rutan är minst uppmärksammad i min studie. I den rutan placerar jag den logik
som uppkommer inom ett större konglomerat av företag och koncerner (Melin
& Holmström 1983). Ruta l representeras av teknikfaktom (se avsnitt 2.3), ruta
2 av den interaktiva dimensionen (se avsnitt 2.4), ruta 3 av den inre dimensionen
(se avsnitt 2.5) och slutligen har jag en viss anknytning till ruta 4 genom
koncemlogik (se avsnitt 2.2).

Jag har tolkat Astley och Van de Ven som att de pläderar för att den högre
förståelsen kan nås genom att inte utesluta någondera skola.2 Melin et al. (1983)
är ännu tydligare när de hävdar att man bör eftersträva en kombination av
perspektiv. Ett sådant synsätt kan man också finna hos Alarik (1985), som
menar att för de flesta företag är det troligt att det förekommer empiriska bevis
för att företaget över tiden varit starkt omgivningsstyrt likväl som att man
kunnat påverka sin omgivning på ett radikalt sätt beroende på tidsperspektivet.
Söderlund skiljer sig något med avseende på tidsdimensionen när han hävdar att
det finns en: "... assymmetri i tiden; orsaker finns ibland inom företaget och

l Jag har förenklat den figur som Astley och Van de Ven konstruerat (1983:247).
2 Jag uppfattar att det är samma sak Van de Ven och Scott Poole argumenterar för (1988)
när de talar om paradoxens lämplighet som utgångspunkt för ökad förståelse.
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ibland utanför företaget - men som jag ser det finns de inte på bdda ställena vid
en given tidpunkt." (1993:55).

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt redovisat skolbildningar om påverkan
på företagets omvandling både som kontraster och komplement. Min
uppfattning är att det teoretiska område som framför allt behandlar förhållandet
mellan "kollektiv aktion" och "strategiska val" d.v.s. Astley och Van de Vens
betoning av analytisk nivå är det interorganisatoriska som jag nu skall diskutera.

2.2 En interorganisatoriskt präglad syn på företagets omgivning

Det närmande mellan två områden som beskrevs i föregående avsnitt är en
illustration till det interorganisatoriska området.1 Redan 1965 menade Evan att:
"Systematic inquiry into the interactions among various types of organizations
... provide the wherewithal for bridging the gap between the microscopic
organizational and the macroscopic institutionai levels of analysis. " (Evan
1965:229) Här erkänns och lyfts den starka kopplingen mellan företag och
omgivning fram. Astley (1984) visar på att man måste söka förklaringsfaktorer
för företagets omvandling i dess kontext. Likväl är gränsen mellan det enskilda
företaget och andra företag viktig inom en interorganisatorisk ansats. Den
bestäms dels av hur man ser på omgivningen och dels av hur man avgränsar
respektive aktör.

Till de ofta refererade verken inom interorganisatorisk teori hör Aldrich (1979)
och Pfeffer & Salancik (1978). Aldrich som ser organisationer som "goal
directed, boundary-maintaining, activity systems" (1979:4), menar att mål och
gränser som aktiviteter för verksamheten måste relateras till omgivningen och
att förändringskrafter finns såväl internt som externt. Han uppmärksammar att
omgivningen kan vara såväl verklig med adress till resursberoendeskolan eller
socialt konstruerad med adress till "enactment"-anhängarna (Weick 1969).
Oavsett vilket, krävs det en koppling till omgivningen för att skapa förståelse för
organisationers förändring. Den koppling han lyfter fram kan beskrivas som
aktiviteter mellan aktörer på marknaden.

Aldrich kommer fram till att kopplingar av aktiviteter mellan företag är viktiga
från ett utifrån-och-in perspektiv. Med bas i "ecologyskolan" hävdar han
självkritiskt att allt kan inte förklaras av omgivningen. På motsvarande
självkritiska sätt har Pfeffer och Salancik kommit fram till att omgivningen har
betydelse: "The internal perspective tends to consider that problems can be
solved by changing elements within the organization, without regard to their
contextual basis." (1978:8) De menar att organisationer i allra högsta grad är en

1 Det bör betonas att det finns ingen generell definition av det interorganisatoriska
området. Jag har valt att illustrera det särskilt genom betoningen mellan ett företag och
andra aktörer. Elg och Johansson (1992), presenterar en omfattande genomgång av
interorganisatorisk litteratur.
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produkt av sin omgivning genonl sitt sätt att agera i relation till den. Samtidigt
är de kritiska tillllur en stor del av litteraturen har behandlat omgivningen: "As
if a Mr. Environment came into the organization, giving orders to change
organizational structures and activities." (ibid:226) Pfeffer och Salanciks
slutsatser handlar om hur man måste uppmärksamma och utveckla strategier för
att hantera de kopplingar till resurstarka enheter som omgivningen innebär. En
hel del av den kritik som Pfeffer och Salancik för fram handlar om att vi har
förenklat omgivningen. De problematiserar och subjektiverar omgivningen.
Redan tidigt har ett flertal författare beskrivit omgivningen som en helhet med
olika karaktäristika (Emery & Trist 1965, Thompson 1967, Rhenman 1969,
Edström, Högberg & Norbäck 1984).

Axelsson (1982) visar att, beroende på om man väljer att betrakta företag
respektive omgivning som en helhet eller ett antal delar, kommer forsknings
frågan att få olika innehåll som också leder till olika teoretisk förarlkring. Han
identifierar en tidigare fallstudie (Axelsson & Håkansson 1979) som betraktande
företagen som en helhet och omgivningen som ett antal delar: "Om man
karaktäriserar omgivningen som en helhet får man helt annorlunda resultat än
om man karaktäriserar den som delar. Om man karaktäriserar företaget som
delar är man inne på helt andra vägar än om man karaktäriserar det som en
helhet. Om man antar att företagsledningen harfullständig auktoritet internt får
man en bild, om man antar att påverkan mellan delarna är ömsesidig, får-man
en helt annan. Detta visar hur kritiska och helt avgörande olika antaganden om
företaget och omgivningen är." (Axelsson 1982:141)

Melins (1977) slutsats om omvärlden skiljer sig från att se den som en helhet
som Thompson (1967) och Dill (1958) gör. Melin hävdar att företagets omvärld
utgörs av de organisationer med vilka det har utbytesrelationer:
"Organisationens omvärld är sammansatt av andra organisationer och organi
sationen ingår i sin tur i dessa andra organisationerns omvärldar. Detta kan
uttryckas som att organisationen ingår i ett nätverk av interagerande
organisationer. För att kunna förstå verksamheten i en enskild organisation,
måste organisationens externa relationer förstås. Organisationen ingår i ett
interorganisatoriskt kollektiv av sociala aktiviteter." (Melin 1977:34 med
referens till Negandhi 1975) Melin karaktäriserar en interaktionsprocess som ett
beroendeförhållande mellan två parter som är intresserade av varandras
respektive resurser.

Jag har nu närmat mig en avgränsning. Denna studie har en interaktiv utgångs
punkt och ser omgivningen för det enskilda företaget som bestående av ett antal
aktörer. Med interaktiv utgångspunkt menar jag relationer mellan aktörer som
har utbytesaktiviteter (Cook & Emerson 1984). Jag betraktar företaget i huvud
sak som en helhet och omgivningen som bestående av ett antal aktörer (företag).
Med en sådan ansats blir gränsen mellan aktörerna betydelsefull. Om vi går till
baka till Aldrich hävdar han att: "The existence of organizational boundaries is
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the key to identifying independent organizations ... " (1979:263)1 Beträffande
företaget menar Aldrich att: "... organizations are necessary and important be
cause they enable people to accomplish collectively what cannot be accomplis
hed by individuals acting on their own." (ibid:3) Han lyfter i sin definition fram
betydelsen av kollektiv handling snarare än individuell d.v.s. betydelsen av att
fokusera företaget som en helhet och enhet (se också Valdelin 1982). Aktivite
ternas ursprung eller drivkrafter utgör en form av gränsdragning mellan aktö
rerna.

En annan avgränsning rör resurser. I Axelssons och Håkanssons (1979) studie
betraktas företaget som en enhet som kontrollerar fem resursområden:
insatsvaru-, arbetskrafts-, teknik-, kapital- och avsättningsområdet. Studien av
Melin et al. (1983:191 ff) studie är också en studie av företaget som en helhet.
De skiljer på- faktoriella och processuella ansatser samt mellan tvärsnitt och
longitudinella persp,ektiv och argumenterar för att den teoretiska och den
metodologiska ansatsen är integrerad och ömsesidigt beroende. (Se vidare
diskussion i kap 3.) Melin et al. presenterar begreppet kraftfält (som jag refererat
i kapitel 1) för att förstå företagets omvandling. Ett kraftfält utgörs av den
kontext som företaget verkar i och ett antal drivkrafter.2 Den drivkraft som
verkar inom ·en' .företags-organisatorisk enhet, menar de, är också påverkad av
kultur, kompetens, fonneli struktur och maktstruktur.

Scott (1978) har' uppmärksammat företagets gränser och skiljer på slutna och
öppna system samt i vilken utsträckning de är styrda av rationellt besluts
fattande. Scotts genomgång av teorierna är också en beskrivning av dess
framväxt och konst&terar att senare teoretiker ser företagen som öppna sociala
system. Gränsdragningen mellan omgivning och företag är sålunda betydligt
svårare att göra idag,'än tidigare och detsamma gäller för att förstå vilka motiv
(mål) som styr företa;gets aktiviteter. Den utveckling han beskriver ligger alltså i
linje med vad Astley o:ch Van de Ven (1983) förespråkar.

Betoningen på 'onlgivningens inflytande över organisationen och interaktion är
den centrala tesen bakom uppfattningen att företagen är öppna system. I Scotts
genomgång av olika skolor placerar han såväl Aldrich som Pfeffer och Salancik
i denna kategori. Hans genomgång avslutas med en beskrivning av var
forskningsfronten är och han menar att de flesta pläderar för att se
organisationer som öppna naturliga system, men hävdar med hänvisning till
Boulding (1956) att samtidigt kvarstår en stark prägling från skolor som betonar

1 Aldrich (1979:263 beskriver), inspirerad av Emery och Trist (1965) fyra typer av
omgivning för en organisation: två stabila och två instabila.
2 Observera att min användning av yttre är annorlunda än i Melin et al. (1983) Med yttre
avser de ett mer precist begrepp nämligen utanför nätverket. Jag använder i stället
begreppet yttre i betydelsen den interaktiva dimensionen d.v.s. relationen till andra aktörer
sett från ett enskilt företags perspektiv. Min behandling av teknikfaktom kan jämföras med
en yttre drivkraft enligt Melins definition.
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organisationer som "rationalitet i slutna system ".1 Scotts slutsats visar att det är
inte alldeles enkelt att avgöra vad som är företagsexternt respektive -internt.
Detta är en komplikation som studier av sociala öppna system alltid har.
Företaget i denna studie ses som en aktör vars aktiviteter kan styras och
påverkas av såväl interna drivkrafter som externa. Företaget interagerar med
omgivningens aktörer och kan sålunda betraktas som ett öppet system. Dänned
är det inte gränsdragningar i sig som står i fokus utan snarare gräns
överskridande.

I denna diskussion av interorganisatoriska nätverk har jag tryckt på att
härigenom ges en möjlighet att fokusera såväl företagets inre som yttre och
framför allt kopplingen mellan företag och dess kontext. Jag har poängterat att
interaktion är ett sätt att fånga den yttre drivkraften d.v.s. kopplingen till andra
aktörer. Jag har vidare pekat på att för att inre drivkrafter skall kunna lyftas fram
måste gränsen mellan de olika aktörerna betonas. Denna gräns bestäms framför
allt av organisationens egen karaktär. Senare i avsnittet skall jag närmare
diskutera den yttre och den inre drivkraften som två dimensioner i min ansats.
Dessförinnan skall jag diskutera teknikfaktorns betydelse.

2.3 Företagets omvandling och teknikomvandling

Inledningsvis skall jag kort diskutera teknikfaktom som omvandlingskraft
generellt inom ekonomin för att därefter precisera på vilket sätt teknikfaktoms
betydelse för företagets omvandling kan fångas genom ett företags produkter..

2.3.1 Teknikfaktorns betydelse

Teknikfaktom tillmäts förklaringsvärde inom ekonomin (Sherer 1984, Elsässer
1987). Även tilltron till teknik som samhällelig drivkraft är stor. Flera författare
lyfter fram teknisk omvandling som betydelsefull faktor i industriella
omvandlingsprocesser (Freeman 1987, Håkansson 1989, Lundgren 1991). Ett
nära samband mellan företagsstrategi och teknologisk utveckling argumenterar
Itami och Numagami för (1992, McGrath, MacMillan & Tushman 1992). En
grundtanke inom industripolitik såväl som ekonomisk politik är att den tekniska
omvandlingen är ett medel att nå tillväxt och omvandling i samhället.

Anderson och Tushman (1990) menar att det är dynamiken i den teknologiska
förändringen som är väsentlig i högre grad än teknikens effekter för branscher,
organisationer eller individer och utvecklar "a cyclical model of technological
change". De visar på att perioder av turbulens följs av perioder av inkrementella
förändringar, likt Piore och Sable (1984) och före dem Mensch (1979). De
hävdar samtliga att teknikfaktorn är avgörande men Anderson och Tushman vill

1 Vilket troligen är en orsak till att man ibland i undervisningssituationen upplever sig
leverera dubbla - paradoxala - budskap, Hellgren (1992).
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lyfta fram processen. En liknande slutsats om teknik som viktig
förändringskraft, men från en helt annan utgångspunkt, artikulerar Ellul när han
konstaterar att: "We do not mean by this that the machine tends to replace the
human being; that fact is already weIl known. The important thing is that man,
practically speaking, no longer possesses any means of bringing action to bear
upon technique." (ElluI1977:129-130)

Ellul, liksom Winner (1977), framhärdar sin ståndpunkt från en samhällskritisk
plattfonn. Även om argumenten är hämtade från kritiska röster speglas deras
slutsats av att mycket av den forskning som berör industriell omvandling inte
problematiserar förhållandet mänskliga och tekniska resurser. 1 Waluszewski
påpekar just detta när hon om teknikfaktorn hävdar att vi alltför ofta ser den "...
som ett väsen vars karaktäristika inte behöver någon närmare specifikation,
men trots detta kan användas somförklaringsfaktor i en mängd omständigheter"
(Waluszewski 1990:145 med referens till Lindqvist 1984).

Det mänskliga inslaget i den industriella omvandlingen är inte särskilt
framträdande inom teoribildn~gen.2 Detta kan tyckas märkligt eftersom tilltron
till individen, den enskilda människan, i andra sammanhang är djupt rotad. Just
en sådan uppfattning är väl förankrad i näringslivet: "De som varit med så länge
som jag och sett så många olika människor får faktiskt oerhörd respekt för
individen. (...) Det tycker jag är en av de största uppgifterna som ni
nationalekonomer har; att se till att det verkligen förklaras vem det är som
svarar för framstegen i samhället och därmed gör levnadsstandarden."
(Wallenberg 1980:67)

I presentationen av detta avsnitt har jag hämtat argument från skilda håll för att
illustrera den uppmärksamhet som teknikfaktorn rönt. Det finns å ena sidan en
tilltro till teknikens egen kraft och å andra sidan en kritik mot avsaknaden av
mänskliga faktorer som styrkrafter till industriell omvandling. Det är just när
man söker drivkrafter i industriell omvandling på företagsnivå som paradoxen i
detta avseende blir uppenbar. Om tekniken är människostyrd eller människan
teknikstyrd är, med Bums och Stalkers ord, "... a century-old controversy."
(1961:19) Lösningen - om den finns - till denna kontrovers skall inte heller
presenteras här men problematiken förtjänar att uppmärksammas.

Jag vill emellertid poängtera att för förståelse av ett industriföretag måste såväl
teknisk som mänsklig förändringskraft omfattas. Det är viktigt att här tydliggöra
att när jag skriver mänsklig förändringskraft menar jag att denna kan fångas

1 von Wrights (1986) tankeväckande essä belyser detta ur ett samhällsperspektiv. Kritiska
röster finns även bland innovationsforskare. Burgelman och Sayles 1986 menar att man
alltför mycket betonat "technology push" på bekostnad av efterfrågan kallad "need pull".
2 Så sent som 1988 kom den första volymen i en serie texter SOUl uttryckligen har som
ambition att koppla samman områdena "technological innovation" och "human resources"
(Gattiker och Larwood 1988).
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genom studium av företag och organisationer.1 Lundgrens studie (1991) visar
hur integrerad utvecklingen av ett nätverk av organisationer är med den faktiska
teknikutvecklingen. Han hävdar inte endast att teknikomvandling och utveckling
aven nätverksstruktur är parallella processer utan också att de är ömsesidigt
beroende. Min uppfattning är att när man söker fånga organisationens för
ändring är det just den mänskliga drivkraften som fokuseras. Denna studie har
företagsförändringen i fokus men vill samtidigt också fånga in teknikomvand
ling genom att ta avstamp i företagets produkter.

2.3.2 Företagets produkter som "bärare" av teknikomvandling

Studier av teknisk utveckling är oftast studier av teknikens förändring konsta
terar Håkansson och menar att studierna kan indelas i två grupper (Håkansson
(red) 1982). Å ena sidan ses företagets omvandling som förhållandevis
oberoende och skild från den tekniska omvandlingen i omvärlden. Till denna
grupp förs studier av produktutveckling och FoU samt köp och försäljning av
teknisk know-how. Ett gemensamt drag för denna grupp är att företagets
tekniska utveckling är ett svar på ändrade relativpriser i omgivningen. Å andra
sidan ses teknisk utveckling som en generell samhällelig process. Här återfinns
studier av teknisk utveckling på branschnivå, statens satsningar på utbildning
och FoU, uppfinnandet, diffusionsstudier och överföring av teknisk know-how
mellan länder. En liknande indelning gör Sandström (1991).2 Han skiljer mellan
studier som har teknologi som en oberoende variabel och teknologi som
beroende av andra variabler som tex.. tillväxt Han skiljer vidare på studier av
processer för produktutveckling och studier av vad som präglar nya produkter.
Ytterligare en indelning presenterar Forsgren et al. (1982). De skiljer mellan
basteknologi och applikationsteknologi och menar att för båda typerna kan man
skilja mellan allmänt tillgänglig sådan kunska och företagsspecifik sådan. De
pläderar vidare för att det också finnas en nätspecifik teknologisk utveckling.

För studium av nätverk, kluster och industriella fält är det intressant, növändigt
och fruktbart att fokusera teknikområden eller nya produktionsprocesser. Jag är
specifikt intresserad av ett enskilt företags omvandling. I det fallet menar jag att
produkter förhållandevis enklare låter sig studeras ur ett företagsperspektiv
eftersom teknik i produktionsprocessen i än större utsträckning tenderar prägla
en hel bransch eller ett förädlingsled. Om man begränsar sig till att studera
enskilda, kundorderstyrda produkter ökar möjligheten att fånga omvandlings
kraft mellan de för företaget närmaste aktörerna i ett nätverk. Genom
produkterna kan man i större utsträckning fokusera just relationen mellan

l Jag vill i detta sammanhang erinra läsaren om att det finns en omfattande forskning om
förhållandet mellan teknik och organisation där man ser på Lex. ser på teknikens betydelse
för organisationsutformning. Jag har avgränsat mig från att gå in på detta område eftersom
jag i första hand ser produkten som ett medel att förstå företagets omvandling präglad av
yttre och inre drivkrafter.
2 Sandströn1s (1991) slutsats om den svenska forskningen på området är att den
huvudsakligen inriktat sig på förändringar av produkter tolkade som beroende variabler.
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företag och t.ex. kund som en betydelsefull faktor. Teknikförändringen kommer
hela tiden att beskrivas med utgångspunkt från företaget och då är produkter en
lämplig bas eftersom de utgör kopplingen mellan inre och interaktiv dimension,
vilket är denna studies huvudsakliga fokus. Jag har därför valt att betrakta
produkten och dess produktion som bärare av eller uttryck för teknikomvandling
på företagsnivå.

Produktutveckling är ett väl beforskat område. I min översikt skall jag dela in
dessa studier i tre kategorier som jag tycker väl kategoriserar området. Den
första kategorin beskriver hur produktutveckling går till. Valdelin menar då att
marknadstypen är viktig för produktutveckling: " .. .en stor del av marknads-
föringslitteraturen har explicit eller implicit oligopol som utgångspunkt."
(Valdelin 1974:12) Han menar att produkt och bransch, marknadens
mognadsgrad och utvecklingsnivån inom branschen är viktiga variabler. Ett
flertal studier ser på produktutveckling som processer inom företag (Sandkull
1968, Brodin 1976, Burgelman & Sayles 1986). Snarlikt är att se FoU som en
process i företag (Granstrand 1979, Zaltman, Duncan & Holbeck 1973). Ett
annat område har kritiskt behandlat innovationers grogrund inom respektive
utanför stora organisationer (Abernathy & Utterback 1978, Goldman 1985). I
Karlssons studie (1988) länkas produktlivscykeln till spridningsförlopp och till
produktionsfunktionen. Den senare studien innehåller också en översikt över det
omfattande området om spridningsförlopp s.k. diffusion (Rogers 1983 och
Mahajan & Peterson 1985). Gemensamt för flertalet studier som refererats ovan
är att man tar utgångspunkt i en produktlivscykel (Kotler 1988, Ansoff 1984,
Wasson 1978). Även studier som poängterar vikten av att lägga ned
tillverkningen aven produkt har en sådan utgångspunkt: "... the products of a
firm should be regarded as projects - and all projects have a beginning and an
end." (Stemhufvud & Wolff 1986:235) En sådan livscykel innehåller
produktutveckling i form av stadier. Biemans (1991) visar i en jämförelse att
författare beskriver liknande typer av stadier och att de gemensamt pläderar för
produktutvecklingens strategiska betydelse för företagets omvandling.

Ett andra huvudsakligt fokus bland forskare inom området är att inrikta sig på
vad förändring faktiskt är. Nyhetsgraden på produkt eller produktion blir
därmed viktig att analysera (Wallmark 1988). Man måste skilja på en
funktionell nyhetsgrad i själva produktens funktion och en förnyelse av t.ex.
förpackning eller distributionsform. I detta sammanhang har man
uppmärksammat problematiken med att mäta nyhetsgrad. Hammarkvist (1984)
hävdar att den kan mätas i tre nivåer: ny produkt, ny för företag och ny för
nätverk i vilket företaget ingår. Den tidigare nämnda diffusionsforskningen
omfattar också frågor om vad förändring är. Där ser man också utveckling som
en cykel där diffusion och adoption är det sista steget för att en produkt skall
anses etablerad på marknaden (Rogers 1965).

Den tredje gruppen av studier som jag urskiljer inriktar sig på frågan varför
omvandling faktiskt sker. Normann (1985) skriver att nyhetsgraden kan
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förklaras av såväl förändringar i företag som i marknad. Han trycker sålunda på
att drivkrafter också finns utanför den egna organisationen. Vad gäller
produktutveckling är detta en relativt ovanlig utgångspunkt. Håkansson
konstaterar att: "Much is said about actions and very little about reactions"
(Håkansson 1987:85) med hänvisning till de teoretiska översikter som har som
utgångspunkt att det är det producerande företaget som är initiativtagare till
produkter. Han menar att denna uppfattning är så självklar att den inte ens
ifrågasätts och refererar till von Hippel (1982, se också von Hippel 1988) som
ett undantag med sin ambition att lyfta fram kunden som en betydande aktör.
Uhlman pekar specifikt ut produkternas beroende av just det producerande
företagets kunder och leverantörer: "There is no innovation without a
consignee. Therefore, it is nonsense to neglect the interactions of the innovating
firm with its users or suppliers outside the firm or other units within the firm"
(Uhlman 1977:148).

Elsässer för en liknande diskussion och menar vidare att såväl efterfrågesidan
som utbudssidan har betydelse för produktutveckling: "Mycket talar för att man
bör eftersträva en syntes mellan 'efterfråge-' och 'utbudshypotesen' ... " (Elsässer
1987:44). Med leverantörer och kunder som viktiga aktörer mellan vilka teknisk
omvandling sker i relationer finns en uppenbar koppting till den s.k.
nätverksansatsens forskning.

Nätverksansatsen har en av sina rötter i studier av relationer mellan köpande och
säljande industriföretag. Där framstod tidigt starka relationer mellan företag som
kunde förklaras av tekniska bindningar (Håkansson (red) 1982). Denna viktiga
utgångspunkt inom nätverksansats innebär inte att man i allmänhet studerar
produktutveckling specifikt utan uppfattar produkten som en integrerad del av
en ständigt pågående teknologisk omvandling i industriföretag. 1 Man använder
produkter och teknologisk omvandling för att beskriva hur omvandling går till.
Uppfattningen om produktutveckling kan beskrivas genom Håkanssons
formulering: "If the total technical development is believed to be composed ofa
lot of small and independent events then it is perfectly correct to study
individual events or factors in an isolated way. But there is an interesting
alternative. If the individual events are simply indicators or expressions of the
total technical development process then there is a need to use an approach that
takes as its starting point the total process." (Håkansson 1987:87)2

Resultaten är tämligen entydiga, nämligen att teknologin omvandlas (och
omvandlar) som en interaktiv process i vilken skapas bindningar mellan

1 Jag skall här begränsa mig till att referera nätverksansatsens forskning kring teknologisk
utveckling och återkommer senare till en beskrivning av nämnda ansats som sådan.
2 Här är det intressant att notera att de studier som Håkanssons refererar därmed inte gör
den koppling till produktutvekling som vore naturligt med utgångspunkt i marketing-mix
synsättet se e. g., Koder (1988) där alla produkter är ett resultat av "efterfrågan".
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aktörer. 1 Över tiden förändras och förstärks relationerna till bindningar som
bildar strukturer i form av aktörer sammankopplade i nätverk. Produkten i sig
utgör en koppling av aktiviteter mellan aktörer och resurser (Håkansson 1987:88
ff). Produkten måste ses som en del av såväl relationer mellan en struktur av
aktörer som en del aven teknologisk process (Waluszewski 1990). Här blir
studiet av mänskliga och tekniska resurser en del aven process.

Några karaktäristika för de teknologiska bindningarna är att tid och närhet har
betydelse. Såväl fysiska som psykiska avstånd spelar roll för teknologisk
utveckling mellan aktörer. Vidare karaktäriseras vertikalt såväl som horisontellt
samarbete vad gäller teknisk utveckling av långvariga relationer fastän de
vertikala formerna är dominerande till antalet (Hallen 1985, Håkansson 1989).
Att relationer är viktiga för kunskapsomvandling och för mobilisering och
koordinering av resurser konstaterades också. Relationernas egenskaper och de
enskilda aktörernas karaktäristika spelar roll för den teknologiska bindningen
(Axelsson 1983, Laage-Hellman 1984). Resultaten från de empiriska studierna
visar att det är viktigt att söka förstå såväl bindningens karaktär, alltså aktörens
beteende, som de enskilda aktörernas egenskaper.2 Min tolkning av dessa
resultat blir att det är viktig att studera aktören såväl som relationen över tiden
d.v.s. följa processen och att detta kan göras genom att följa produkternas
tillkomst och omvandling.

Jag betraktar, med stöd i de ovan beskrivna resultaten, produkten inte endast
som en problemlösningsprocess för att tillfredsställa kundens krav. Produkten
är ett begrepp för att fånga en process som speglar det producerande företagets
hela omvandling. Genom produkterna kan man identifiera och beskriva de för
det producerande företaget viktiga och inflytelserika aktörerna i företagets
nätverk. Genom studiet av ett företags alla produkter kan man också fånga de
interna aspekter som är av betydelse för förändringen (Eriksson 1991). Med
hjälp av produkterna kan den interaktiva dimensionen såväl som den inre
dimensionen fokuseras och preciseras.

Med utgångspunkt från alla produkter som företaget tillverkat och sålt kan de
viktiga kunderna och leverantörerna identifieras. Genom att fokusera hur
relationer till dessa uppfattas kan omvandlingskraften preciseras till respektive
produkt. På detta sätt kan man beskriva inte ett enda nätverk utan identifiera de
olika funktionella nätverk som företaget ingår i. Genom att beskriva och förstå
hur produkterna omvandlas, vilken nyhetsgrad de har och förstå varför de
tillkommer ökar möjligheten att förstå också hur företaget omvandlas.

1 Shaw (1991) kom i en studie av medicinsk utrustning t ex fram till att tre fjärdedelar av
alla nya produkter var resultat av interaktion och därav blev två tredjedelar kommeriellt
lyckosamma.
2 Särskilt tydligt framträder betoningen på aktörens egenskaper och vilja i Håkansson
(1989).
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Jag har nu presenterat mitt förhållningssätt till teknikfaktorn. Jag har vidare
refererat på vilket sätt produkten är en representant för teknikomvandling på
företagsnivå. Jag Ilar också angivit att produkten är ett resultat av interaktion
mellan aktörer i relationer där erfarenhet och tradition är viktig. Slutligen har jag
också beskrivit att genom studiet av produkter med en interaktiv ansats kan man
fånga in såväl den interaktiva som den inre dimensionen som föregående avsnitt
har handlat om. Det är nu dags att nännare beskriva denna studies teoretiska
bestämning av den yttre och den inre dimension.

2.4 Företagsförändring och interaktion i relationer

Företag är inte isolerade enheter i en omgivning av ekonomiska, sociala,
kunskapsmässiga och naturliga förutsättningar. Företag existerar och verkar
inom industriella nätverk. 1 Nätverk är socialt konstruerade strukturer av
bindningar och relationer mellan aktörer mellan vilka utbyten av skilda slag
ständigt pågår. Dessa nätverk kan ses som av varandra beroende, länkade
delmängder i den totala industriella strukturen och kan beskrivas på olika nivåer.
Aktörerna kontrollerar resurser av materiellt och immateriellt slag vilka
ständigt omvandlas och förändras. Utbytet mellan aktörerna leder till ständiga
aktiviteter. Omvandlingen styrs av varje aktörs unika egenskaper, fönnåga,
strategi och position i nätverket. Denna inledande bestämning av föreliggande
studies teoretiska hemvist vad gäller interaktionssynsätt skall nu relateras till
forskning inom området och därefter ytterligare preciseras. Avslutningsvis i
detta avsnitt kommer jag att bestämma vad som avses med en relation och i
vilken utsträckning detta också är en nätverksstudie.

Nätverksansatsen i Sverige har sina rötter inom forskning om industriell
marknadsföring, där kopplingar finns till studier av distributionsekonomi (ex.
Kristensson 1979, Mattsson 1969), inköp (ex. Melin 1977, Gadde 1978) och
internationell marknadsföring (ex. Johanson & Vahlne 1979). Fokuseringen på
att industriella företags förhållande till marknaden väl kan uttryckas, beskrivas
och förstås som interaktion mellan identifierbara, handlande parter med vardera
unika egenskaper, ledde inledningsvis till en positionering av ansatsen som
kontrast till ekonomisk teori (Hägg & Johanson (red) 1982). Man slog fast att
industriella marknader kännetecknades av att heterogent snarare än homogent

1 Här menas den benämning nätverk som sedan åttiotalets första hälft används för att
beskriva relationernas stabila strukturer. Se Johanson och Mattsson 1993 för en översikt
över dess utveckling. Se Hägg och Johansson (red) 1982 för en tidig beskrivning. Ett
projekt var det s. k. I.M.P-projektet med europeiska forskare, se Håkansson (red) 1982. Se
också Hägg och Johanson (red) 1988, Hägg och Widersheim-Paul (red) 1984, Brunsson
och Hägg (red) 1992:kap 5 för en översikt. Denna användning av begreppet är inte identisk
med det nätverksbegrepp som förhållandevis parallellt i tiden utvecklades inom fr. a.
amerikansk sociologi. Se Marsden (1982) för en diskussion. Min uppfattning är att den
pågående utvecklingen innebär ett teoretiskt närmande från olika håll. Se exempelvis Elg
och Johansson (1992). Just nätverk som metafor har diskuterats av Easton och Araujo
(1991).
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präglade faktor- och avsättningsmarknader (Alderson 1965). Easton (1992)
uttrycker detta: "... the market is seen to have a face". Vidare lyfte man fram
industriella marknaders karaktär av dyadiska, interaktiva förhållanden mellan
företag som över tiden utvecklades till långvariga relationer. Relationerna antog
formen av relativt stabila strukturer som kan beskrivas som nätverk och utgjorde
en viktig kontext för den industriella omvandlingen (Hägg & Wiedersheim-Paul
1984, Hägg & Johanson 1988, Johanson 1989, Mattsson 1980, Mattsson &
Naert 1985, Axelsson & Easton (red) 1992, Johannisson 1987). Som grund för
en sådan ansats finns en omfattande empirisk bas av identifierade och beskrivna
relationer mellan industriföretag (Johanson 1989). (Redan tidigt framstod de
tekniska bindningarna som särskilt betydelsefulla vilket jag beskrivit tidigare i
detta kapitel.)

2.4.1 Relationer

Relationernas karaktär har intresserat och inspirerat forskare (Easton & Araujo
1989, Liljegren 1988, Benndorf 1987, Håkansson 1989, Laage-Hellman 1989,
Axelsson 1983). Aktörernas resurser har också behandlats där makt och kontroll
utgör viktiga begrepp (Gadde & Håkansson 1992, Elg & Johansson 1992).
Intresset för aktörernas beteende har i ökande utsträckning lyfts fram
(Håkansson & Snehota 1989, Ford 1980, Håkansson & Johanson 1991, Hellgren
et al. 1993). Studier med en mer systempräglad ansats fokuserar nätverk och
deras förändring liksom nätverkets gränser (Hallen 1985, Lundgren 1991, Hertz
1993). I det sammanhanget har nätverkets konstruktion och karaktäristika
diskuterats och begreppet position har använts och prövats (Johanson &
Mattsson 1988, Henders 1992, Thoreiii 1986). Parallellt som den teoretiska bas
för studier med nätverksansats har fördjupats har den också breddats; från
studier av stora industriföretag till t.ex. entreprenörer där tyngdpunkt på sociala
relationer har belagts. l

Den inomvetenskapliga teoriutvecklingen har diskuterats och fördjupats från
olika infallsvinklar (Easton 1992, Håkansson & Johansson 1982, Johanson &
Mattsson 1986, Melin 1990, Hellgren et al. 1993). Cunningham och Ford (1991)
menar att tre vitala områden är av särskilt intresse: dels nätverkets gränser,
funktion och slutligen dynamik. Särskilt dynamiken i nätverk har denna studie
tagit fasta på och återkommer till den senare i detta kapitel. Cunningham och
Ford lyfter särskilt fram behovet av helhetssyn innefattande såväl en möjlighet
att omfatta studier av skilda analytiska nivåer som i synnerhet processer över
lång tid. I nära anslutning till diskussion om dynamik löper en kunskapsteoretisk
och metodologisk aspekt som diskuteras i nästa kapitel.

l Vad gäller sociala relationer se Hamfelt och Lindberg (1987) och Johannisson (1978).
För en annan utgångspunkt se också Nilsson och Nilsson (1992), Johannisson (1987),
Hellgren och Stjemberg (1987), Elg och Johansson (1992).
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Som berörts tidigare är en relation ett förhållande mellan åtminstone två parter
som kan karakt~riseras som interaktion. Cooks och Emersons (1984) definition
aven relation är en ofta använd referens. De beskriver en relation som "... sets
of two or more exchange relationships". En viktig avgränsning utgörs av att det
är agerandet eller aktiviteter som fokuseras d.v.s. den handling som de båda
parterna utför i förhållande till varandra. Det är graden och typen av interaktion
- mätt på olika sätt - som skapar bindningen eller relationen av social karaktär
som kan beskrivas som förtroende. Det särskilt intressanta är hur denna
interaktion går till. Jag hävdar att interaktion kan delas upp i mindre
beståndsdelar i en ständig växelverkan mellan agerande och reagerande. l
Interaktion mellan två aktörer består aven process av proaktion och reaktion
eller som Ford et al. uttrycker det: "... companies interact, react, re-react etc ... "
(1985:27). Aktörens resurser är passiva i sig själva. Det är i aktiviteterna med
andra företag som företagets förmåga utvecklas·genom aktion och reaktion.

Interaktionen ~ker genom människor so~ kan tolka den på olika sätt. Därmed
påverkas det enskilda företagets egen omvandling över tiden som en del av
aktiviteterna eftersom man söker komplettera eller omvandla de egna resurserna
i olika riktningar: "The· dynamics ojinteraction are shown by the Jact that it can
be seen as a learning process." (Ford et al. 1985:37) Varje aktör disponerar
resurser vilka är en viktig del av den inre drivkraft som jag argumenterar för
senare i detta kapitel. En annan avgränsning i förhållande till relationer över
huvudtaget är att interaktionen måste innehålla någon form av utbyte. Bagozzi
(1975, 1979) definierar utby~en som av materiell eller immateriellt slag
respektive av faktiskt eller symboliskt slag. Utbytet kan alltså ha helt olika
innehåll. Snehota försöker precisera defintionen genom att tilllägga att det
handlar inte om vilka utbyten som helst utan utbyten av i grunden ekonomisk
karaktär (Snehota 1990:57 ff). En sådan definition är utgångspunkten för att
avgöra i vilken grad bindningar existerar.

Givet att bindningar existerar kan de karaktäriseras på olika sätt (Elg &
Johansson 1992). De kan också beskrivas vad gäller själva relationens
förändring över tiden (Liljegren 1988). Att en bindning kan utvecklas geonl
teknologi har redan konstaterats. En bindning kan också vara av socialt innehåll,
juridisk-ekonomisk, ha kunskapsinnehåll och vara tidsmässig (Mc Innes 1964,
Hammarkvist et al. 1982). Beroende på i vilken grad alla delar av relationens
innehåll är aktuella ökar den i komplexitet. I sin karaktäristik av relationer talar
Benndorf (1987) också om orsaker till att relationer uppstår. Han menar att de
kan antingen vara tekniskt eller organisatoriskt direkta, eller indirekta som kan
härledas till andra faktorer. Liljegren som studerat förändringen inom relationer
konstaterar att ett företag kan endast upprätthålla drivande relationer med ett
fåtal parter eftersom sådana relationer är så krävande. Med drivande relationer
menar han, liksom Benndorf, i vilken grad aktiviteten i relationen faktiskt
skapar anpassning hos endera eller båda parter. Anpassning måste kunna avläsas

l Beskrevs som "reaction pattems" under tidigt åttiotal i arbetspapper av Hammarkvist,
Håkansson och Mattsson (1983).
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som förändring vilket exempelvis kan göras genom produktionen och
produkterna vilket denna studie hävdar. En drivande relation enligt Liljegren är
lik den relation som Blumstein och Kollock (1988) definierar. De skiljer på
interaktion som de menar är utbyte utan någon fonn av anpassning. I begreppet
relation menar de ingår också en grad av påverkan.

Även relationer uppvisar karaktär av paradoxalt inslag. Det första exemplet
gäller i vilken utsträckning starka relationer likt dem t.ex. Liljegren studerat
eller svaga relationer enligt Granovetter (1985) spelar roll för omvandling. Det
senare menar Granovetter är speciellt intressant eftersom de svaga står för
bryggan mellan två stabila strukturer. Detta förhållande visar emellertid
betydelsen av att studera relationer i sitt sammanhang. Det är först då man kan
se väd betydelsen av styrkan innebär för aktörerna. Indirekta relationers
betydelse för aktiviteterna i de direkta relationerna har diskuterats av Mattsson
(1986). En annan intressant observation av relationer, av betydelse för
förändring, är att de kan ha såväl inslag av samarbete som konkurrens (HelIgren
& Melin 1992). Att så kan vara fallet har också visats empiriskt (Young &
Wilkinson 1991, Aiken & Hage 1968).

Efter den refererande diskussionen ovan skall jag nu bestämma på vilket sätt
relationer betraktas i denna studie. Det är med företagets upplevda relationer
som jag gör min tolkning. Därför menar jag för det första att företagets
identifiering av viktiga, drivande relationer är ett kvalitativt kriterium för vad
som är en relation av betydelse för omvandling. Ett nätverk av relationer består,
sett fr~t} ett fokalt företags perspektiv, av direkta och indirekta relationer. I
denna studie studeras endast direkta relationer från en aktörs perspektiv. Både
nytillkomna som avbrutna relationer är av betydelse för att förstå förändring.
Detsamma gäller förändringen inom existerande relationer. Eftersom det är
omvandling kopplat till produkter menar jag att det är i första hand kunder och
leverantörer som kan förväntas ha spelat roll. Inom existerande relationer är det
viktigt att söka uppskatta vilken styrka i form av intensitet och grad av
kunskapsutbyte relationen har. Detta kan sökas genom att man söker förstå i
vilken grad man inom företaget anser sig ha påverkats, vad gäller produkterna,
genom relationen. Det som på detta sätt blir det kvalitativa måttet i relationen är
dess drivkraft på det enskilda företaget.

2.4.2 Analysenheten i nätverksansats

Nätverk kan finnas i olika (alla) former. Relationer utgör förutsättningen för att
tala om nätverk som är att se som en struktur på högre analytisk nivå än
relationer. Relationen är en förutsättning för ett sådant nätverk. När övergår ett
antal relationer till en struktur som kan beskrivas som nätverk? Det är långvarig
intensitet i relationerna, inte sällan beskriven som förtroende, som skapar de
stabila strukturer som nätverk är (Thoreiii 1986, Jarillo 1988). Vad gäller denna
definition råder relativ samstämmighet bland forskare. Däremot är
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uppfattningarna mer skiftande vad beträffar hur många relationer som krävs för
ett nätverk. För det första finns ett fokus på själva relationen. Dyaden, en
relation mellan två aktörer är troligen den mest utforskade formen. Triaden, som
består av tre aktörer, är en utveckling därav (Laage-Hellman 1989, Havila
1993). Nästa nivå skulle kunna kallas ett genuint nätverk om man med det
menar alla aktörer som ingår eller hela kontaktytan. Mycket viktigt i detta fall
blir själva avgränsningen av nätverket, något som inte ägnats så stor
uppmärksamhet. En kategorisering av olika nätverksformer har presenterats av
Aldrich: "Both 'organizations sets' and 'networks' are purposively created
constructs of an investigator, who derives them as part of a strategy for
analyzing interorganizational relations. By definition, a network is not a
corporate body and thus 'cannot' act as an organization." (Aldrich 1979:281)

Termen nätverk har senare kommit att få många användningar men av t.ex. Elgs
och Johanssons (1992) omfattande redovisning av teoretiker på området följer i
princip samma indelning som Aldrich. 1 Aldrich och Whetten (1981) menar att
man kan se ett företag som fokalt med direkta bindningar till andra företag,
vilket kallas "organization-set". Elg och Johansson beskriver denna form av
studier på följande sätt: "Här ligger intresset på hur olika dimensioner i en
fokuserad organisations relationsuppsättning påverkar denna organisation."
(1993:32) Hos Aldrich och Whetten är "action-set" en gruppering av företag
orsakad av ett gemensamt syfte (Heligren & Stjerrlberg 1987, Miles & Snow
1986). Denna form är lik Cunninghams och Fords (1991) 'funktion' vilken jag
ser mer som en projektorganisation som ligger utanför den typ av nätverksansats
jag diskuterar eftersom den uttryckligen är konstruerad med ett gemensamt mål.
Slutligen kallas Aldrichs och Whettens tredje kategori för nätverk och då menar
de alla företag som är sammanlänkade enligt en viss typ av relation, alltså utgör
nätverket en form av aggregat av relationer. I Elg och Johanssons genomgång av
olika studier kommer de fram till att flest studier har gjorts med denna
analysenhet. Man skriver också i ökande omfattning om "sub-networks", interna
nätverk och kluster (Hertz 1993, jämför kluster hos Porter 1991 och Sölvell et
al. 1991).

Detta är inte en studie av nätverk, det är en studie av ett företags omvandling
med hjälp aven nätverksansats. Nätverksansats innebär just en fokusering på
relationer, vilka utgör en förutsättning för alla typer av nätverksstudier. Givet att
man har en nätverksansats kan man sålunda specifikt studera ett nätverk, delar
av ett nätverk, triader, dyader eller aktörer som fokala i nätverk. Min definition
är närmast att likna vid Aldrichs och Whettens "organization-sets" eftersom jag
alltid har en och samma aktör i fokus.

1 Elg och Johansson (1992:36). De kompletterar också med att nätverk numera används
för medvetet skapande av organisatoriska enheter. Detta tar Miles och Snow (1984, 1986,
1992) också upp liksom Jarillo (1988). Elg och Johansson menar också att nätverk i (för?)
stor utsträckning använts som en metafor. Se också Easton & Aurajo (1991).
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Avstånd eller närhet är en viktig faktor för att dra nätverkets gränser. Avstånd
kan förstås på olika sätt. Mera påtagligt rumsliga avstånd eller snarare närhet har
betonats av Johannisson (ex. 1987). Centralitet i nätverket är ett mått därpå
(Knoke &,Kuklinski 1982). I och med att man erkänner centralitet som en viktig
faktor är naturligtvis också periferin viktig vid en systemavgränsning. Ett
exempel på att närhet kan omfatta mer och andra dimensioner än de rumsliga är
begreppet "psycic distance" (Hallen & Wiedersheim-PauI1982). I anslutning till
en uppmärksamhet på avstånd blir positionsbegreppet viktigt.

Thoreiii (1986) beskriver nätverkets beståndsdelar som ett antal positioner och
länkar dem emellan. Den enskilde aktörens position kan ses som en plattform
för strategiskt agerande vis-a-vis andra aktörer. Den tankegången har utvecklats
av Johanson och Mattsson (1988). Deras argumentering pekar på betydelsen av
att lyfta fram den enskilde aktörens inte bara position utan också strategi.
Positionsbegreppet har inspirerat Henders (1992) till en kritisk granskning av
detsamma. Hon menar att det är aktiviteterna givet positionen som är intressanta
snarare än positionen i sig. Förhållandet mellan position som st~bil struktur och
aktörens handling är intimt. Jag närmar mig därmed en bestämning av vad som
styr aktören.

En särskilt intressant och (naturligtvis) paradoxal observation gäller huruvida
det är stabiliteten i strukturen som är drivkraft elle,r inte. I det inledande kapitlet
refererade jag till och stabilitetens förmåga att skapa dynamik. Merparten av
resultaten från nätverksforskningen lyfter fram stabiliteten men som redovisats
finns också tankar om svaga länkars betydelse o Eftersom Aldrich är en
förespråkare för relationers betydelse väljer jag att illustrera denna paradox med
att citera hans sammanfattande karaktäristik av ett nätverk: "[nterorganizational
networks are generally loosely coupied, hierarchically differentiated, integrated
by the actions of linking-pin organizations, and probably rather unstable (min
markering)." (Aldrich 1979:340)

För att studera en aktörs relationer över tiden måste denna aktörs fokala nätverk
identifieras och beskrivas. Beskrivningen begränsar sig emellertid till att vara
just det fokala företagets nätverksuppfattning som skulle kunna kallas ett "ego
nätverk". På detta sätt kan företagets upplevda påverkan på nätverket respektive
påverkan från nätverkets aktörer beskrivas. Jag menar därmed att den samlade
upplevelsen hos de individer som utgör organisationen representerar
organisationen som aktör (Perrow 1986, Pfeffer & Salancik 1978). (Till detta
återkommer jag i nästa avsnitt 2.5.)

Sammanfattningsvis fastställer jag den yttre dimensionen av mitt betraktelsesätt
till drivande relationer vad gäller påverkan i fonn av kunskapsutbyte och
anpassning i produkt och verksamhetsinriktning. Jag har vidare sagt att
utgångspunkten är ett fokalt företag i en kontext som kan besrivas som ett
"organization-set". Slutligen har jag fastställt att det är det kvalitativa måttet,
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d.v.s. inom företaget upplevda påverkan och betydelse av relationen, som utgör
min huvudsakliga grund för förståelse.

2.5 Företagsomvandling som intern kompetensomvandling

Snehota (1990) poängterar att företagets aktiviteter är en dynamisk och social
process som måste förstås i sitt kontextuella sammanhang. Företagets unika
förmåga är att förädla resurser argumenterar Snehota, men i ett kontinuerligt
utbyte med marknaden vilket utgör en än viktigare distinktion. Det är utby
tesperspektivet som måste lyftas fram och utvecklas eftersom värden produceras
i utbyte mellan aktörer och den enskilde aktörens strategi måste följaktligen in
nefatta "management of exchange effectiveness". Den roll som den enskilde
aktören har i nätverket är att länka sig till andra aktörer. Omgivningen blir då
meningsfull i form av inte en helhet utan av bestående av ett antal aktörer. Den
enskilda aktören omges inte av alla nätverkets aktörer utan av ett antal för
aktören identifierbara aktörer. Snehota fortsätter: "The context of the business
enterprise is a cluster of actors in which some co-action, joint or coordinated
action, among other actors takes place which provides for their mutually
perceived interdependence." (1990:147)

Snehotas argumentering fokuserar handlingar som aktören - vilket i denna studie
är hela företaget - utför. Därmed vidareutvecklar han nätverkssynsättets uppfatt
ning om aktören såsom den som kontrollerar och har makt över resurser.
Företaget har alltså den unika förmågan att omvandla resurser till produkter.. Det
räcker inte med att kontrollera resurserna hävdar Gadde och Håkansson, de
måste anpassas och omvandlas och utgör alltså i sig en drivkraft: "... the use of
resources in different activities may be an initiator of change." (1992:177)
Resurserna i sig är viktiga men en fokusering på handlingar medför också en
uppmärksamhet på människan. Man kan se på människan i organisationen både
som resurs i betydelsen mänskligt kapital och i betydelsen ledare. Sjöstrand
(1985) menar, stödd på ett flertal andra författare, att organisatoriskt beteende är
en frukt av aktörens kompetens i relation till omgivningen. Men han hävdar och
lyfter särskilt fram att det är den mänskliga förmågan som utgör grunden för
handlingar och organisatorisk kompetens. Därmed hamnar den mänskliga
resursen i en särställning. Detta är en viktig utgångspunkt i den inre dimension
av företagets omvandling. Det för~gående avsnittet om min interaktiva
dimension handlade just om att handlingarna eller aktiviteterna i förhållande till
omgivningen kan beskrivas som relationer. Den yttre dimensionen bestämdes
där till en interaktiv dimension. I den fortsatta framställningen skall jag
diskutera vilka interna drivkrafter som kan finnas bakom handlingarna som
utförs av organisationens medlemmar.

Min utgångspunkt är att aktören - organisationen - kan ses sonl ett socialt
system i sig som styrs av rationalitet eller snarare aven form av logik i
förhållande till egna resurser och till sin omgivning (Thompson 1967). Mot
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bakgrund av denna inre och interaktiva dimension utövas rationella handlingar i
form av utbyten mellan företag som besitter organiserade resurser och som styrs
aven viljeinriktning vilket konstaterades tidigare. Detta avsnitt skall nu gå
vidare på föreställningen om att företaget i sig är ett socialt system bestående av
ett antal interagerande komponenter men med en utvecklad syn på resurser. 1 Jag
betraktar inte de olika resurserna som likvärdiga enheter vilka kan adderas till en
helhet genom att värderas var för sig. Tvärtom är utgångspunkten att den
mänskliga resursen är en sammanhållande omvandlande kraft som är själva
drivkraften för den interna kompetensomvandlingen. Sammanfattningsvis har
jag med stöd i Snehota (1990) argumenterat för betydelsen av att se företaget
som agerande i förhållande till sin omgivning. Vidare har jag argumenterat för
att företaget som aktör är ett socialt system med viljeinriktning och jag tillför
här med stöd i framför allt Sjöstrand (1985) argumentet att resurserna måste be
traktas utifrån den prägel som den mänskliga resursen givit dem.

Gadde och Håkansson (1992) skiljer mellan fem typer av resurser: mänskliga,
tekniska, finansiella, inköp och marknadsföring. Dessa har sin motsvarighet i
företagets funktioner. Detta har varit den gängse uppfattningen om resurser
d.v.s. som enheter vilka var för sig eller tillsammans utgör bas för interaktion.
Elg och Johansson blev mot bakgrund av sin litteraturgenomgång kritiska till
resurs~greppets behandling: "Diskussionen av resursbegreppet i litteraturen är
i regel ganska vag, vilket i vissa fall är anmärkningsvärt med tanke på
begreppets centrala betydelse." (1992:77) Också andra indelningsgrunder finns
t.ex. att skilja på materiella och immateriella resurser (HelIgren & Stjernberg
1987, Van de Ven & Ferry 1980). Det som skiljer författarna som behandlar re
surser åt är huvudsakligen deras olika sätt att gruppera resurser snarare än hur
resurserna samverkar. Sammanfattningsvis finner jag att i relativt stor
omfattning koncentreras studierna av resurser kring att kategorisera dem på
olika sätt snarare än att koppla dem samman särskilt med tanke på hur de
omvandlas och förändras. Inriktningen på förändringar har främst legat på själva
interaktionen i relationer med andra aktörer.

Inom "resource-based" teoribildning har sambandet mellan företagets strate
giska ledning och dess resurser lyfts fram. Där finns släktskap till diversifie
ringsstudier som pekar på att likheter mellan resurser utgör en källa till
potentiella synergieffekter (Hallison et al. 1993, Rumelt 1982). Där finns också
likheter i synsättet på resurser. Barney (1991) menar att företagets resurser
innefattar alla av företaget kontrollerade tillgångar. Det "nya", menar Barney,
snarare lyfter fram de kvalitativa resurserna än de fysiska och monetära, samt
innebär att man ser ett nära samband mellan dels den organisatoriska kulturen

1 Jag avser dänned inte att ytterligare utveckla olika definitioner av organisationsbegrepp.
För grundläggande utgångspunkter om en organisation hänvisar jag till Thompson (1967).
För en diskussion av olika systemsynsätt på en organisation hänvisar jag till Scott (1978).
För en kritisk diskussion av desamma se Johansson (1990). För en bestämning liksom en
breddning av organisationsbegreppet se Sjöstrand (1985). För en sammankopppling av
organisationsbegrepp och vetenskapliga synsätt se Arbnor och Bjerke (1977). Se
Czamiawska-Joerges (1993) för en senare definition.
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och organisationens ledning och dels omvandlingen av företagets förmåga,
"sustainable competitive advantage". Med nära koppling till företagets kompe
tens (fönnåga) förstärks ett fokus på de kvalitativa resurser och management
(Spender 1993). En varaktig konkurrensfördel utgörs inte endast av de hetero
gena och förhållandevis stabila resurser som ett företag besitter utan hur de an
vänds och skapar bestående värde. Det senare skapas av det strategiska beteen
det eller management i vid bemärkelse. Eriksson (1991) visar på en nära kopp
ling mellan förändringen av ledarskapet inom ett företag och kompetens kring
produkter och produktion. Jag finner att det både vad gäller synen på företagets
resurser och hur de förädlas finns flera beröringspunkter mellan det företagsstra
tegiska området och en nätverksansats som jag refererar nedan.

I tidiga arbeten med nätverksansats, beskrevs resurser som en organisations
egenskaper (Hammarkvist et al. 1982, Forsgren 1984). Olika aktörer har olika
resurser. Varje aktör har dänned resurser som är unika i olika avseenden. Det är
denna, heterogena resursuppsättning som är incitament till interaktion mellan
aktörer. Tidigt kopplade man samman resurser med makt inom interaktions
ansats (Axelsson & Håkansson 1979). Melin (1977) har särskilt betonat
kunskaper som resurs. Senare har Johanson och Mattsson (1992) särskilt lyft
fram aktörernas beroende av varandra. Håkansson och Johanson (1992)
argumenterar för att resurserna skall studeras ur tre aspekter: först kontroll av
resurser, för det andra resursanvändningen i aktiviteterna och för det tredje
resursernas föränderlighet eller flexibilitet. Därmed söker de en koppling mellan
resurser och handling. En liknande infallsvinkel har Snehota (1990) när han
menar att man måste skilja på rollen av resursanvändare och resurshållare. Som
en återkoppling till och en förstärkning av föregående stycke vill jag citera
Barney: "Building on the assumptions that the strategic resources are
heterogeneously distributed across firms and that these differences are stable
over time..." (1991:99).

I relativt begränsad omfattning har man i studier med nätverksansats problema
tiserat resurserna som helhet likt det kvalitativa begrepp kring företagets för
måga som utvecklades av Håkansson och Johanson (1982, Håkansson & Johan
son 1979, Håkansson & Wootz 1979). Håkansson och Johanson beskriver före
tagets förmåga som bestående av två komponenter. För det första förmågan att
lösa kundens problem, den s.k. problemlösningsfönnågan. Dels kan man ha en
generell förmåga: " en produkt eller ett system som i sitt standardutförande
uppfyller höga krav " och dels en högre eller lägre fönnåga att anpassa sig till
kundens kravatt:"... utforma produkter eller system efter användarens specifika
behov". (1982:103) Den andra komponenten består av företagets förmåga att
fönnedla sin kompetens att lösa kundens problem, överföringsförmågan: "... att
fysiskt, juridiskt och kunskapsmässigt överföra produkten eller snarare den
funktionella lösningen från det säljande företaget till det köpande". (1982: 106)
Begreppet fönnåga integrerar sålunda den inre omvandlingen av resurserna och
interaktion med kund. Med organisatorisk förmåga närmar vi oss en mer
kvalitativ betraktelse av resurser. Organisatorisk förmåga likställer jag med
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organisatorisk kompetens. Denna studies utgångspunkt är att resurserna ständigt
omvandlas och förändras i en pågående kompetensomvandling och att den i
första hand styrs av 'mänsklig hand. (Att teknikfaktom har stor betydelse har
redan diskuterats.) Ett intressant fokus blir då kompetensomvandlingen i sig
snarare än olika resurser per se. Fortsättningsvis skall begreppet kompetens
omvandling diskuteras.

Jag ser företagets förmåga som dess process av kompetensomvandling, alltså i
vid bemärkelse både faktiska resurser, deras kvalitativa omvandling och ledar
skap. I kompetensomvandlingen som är ett kvalitativt begrepp utgör naturligtvis
resurserna byggstenar men det är framför allt förändringen av dem som en
helhet som är intressant Förutom resurserna spelar också den speciella organisa
toriska karaktären roll för kompetensomvandling och då särskilt den aspekt som
innefattar de mänskligt påverkade förändringarna. Organisationen utgör en slags
ram för "pooling" av· resurser. Inom den organisatoriska ramen koordineras och
struktureras de enskilda individernas kompetensomvandling till en organisa
torisk kompetens. När jag lyfter fram kompetensbegreppet menar jag att det
måste skiljas från begreppet humankapital som i viss mån likställer människan
som resurs med andra. l Kompetensbegreppet menar jag snarast skall ses som
den mänskliga förmågan att organisera och omvandla samtliga resurser inom en
organisation. Jag väljer alltså att se organisationens kompetensomvandling som
analysinstrument, inte de enslcilda individernas. Fler författare pläderar dock för
att all kompetens utgår .från, individer (Sundin & Wiberg 1985, Sandberg 1987,
Fredriksson 1992). Man har försökt definiera vad kompetens har för bestånds
delar och menar som Fredriksson (1992) uttrycker det att kompetens är något
mer än kunskap. Att så är fallet menar jag blir tydligt när man talar om just
organisatorisk kompetens. Gemensamt för de olika författarna är att båda på
något sätt behandlar olika komponenter som Sandberg (1987:15 ff) samman
fattningsvis kallat för kompetenscirkel i sin definition. Sandberg menar att
denna kompetenscirkel har fem beståndsdelar: kunskap, färdighet, uppfattning,
kapacitet och nätverk. Finessen· med hans definition är att alla komponenterna
interagerar. Jag ser på resurser inom ett företag som interagerande där in
teraktionen styrs av mänskliga faktorer. Det är alltså en process.

Sjöstrand (1979) talar om organisatio.nens kompetensmassa och ser det som ett
begrepp som beskriver en organisations generella förmåga. Hans betraktelsesätt
liknar det som man antagit inom forskning om strategi. Ansoff (1984) definierar
företagets "capability" som klimat, kompetens och kapacitet. Med klimat menas
vilja, med kompetens förmåga och kapacitet slutligen är ett förhållandevis mät
bart begrepp för att beskriva företagets resurser. Ansoffs begrepp "capability" är
en av två kärnfunktioner för företagets strategiska ledarskap som var resultatet
av projektet, "Societal strategies", arbete.2 Den andra aspekten som det projektet

l Se Becker (1964) för begreppets uppkomst och innehåll. Se Ekstedt (1988) för en
utveckling av ett inomorganisatoriskt begrepp för humankapital .
2 Sammanfattningsvis behandlades företagets strategi som bestående av två parallella
funktioner: "legitimaey" och "capapility".
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lyfte fram för företagets ledningsarbete var legitimering av företagets verksam
het. Redan tidigt talade Stinchcombe (1959) om organisatoriskt kunskap och
Selznick (1966) presenterade begreppet särpräglad kompetens, något som åter
kom hos Snow och Hrebiniak (1980). När man söker fånga organisatorisk kom
petens är det just företagets förmåga i relation till en omgivning.

Kompetensomvandling är en processuell förändring av ständigt organisatoriskt
lärande och ackumulering av kunskap. Historiens och erfarenhetens betydelse är
alltså en styrande faktor. Kontexten bestående av andra aktörer utgör den krä
vande motpart som krävs för den egna kompetensutvecklingen. Prahalad och
Hamel (1990) menar att företagets kämkompetens kanske är dess viktigaste
resurs. 1 De definierar denna kompetens som kollektiv inlärning och syftar
särskilt på produktion och teknologi. Ur denna ständigt pågående omvandling av
företagets kompetens omvandlas kärnprodukter som manifesterar företagets
unika kompetens. Kärnprodukterna är de produkter som representerar kärnan i
företagets unika kompetens. De utgör en viktig del, men inte nödvändigtvis alla,
av de produkter som lämnar företaget. Kämkompetensen kan och skall spåras
till djupet av företagets resurser och har samtidigt en koppling till kunden
eftersom kärnprodukterna representerar ett särskilt värde för kund (Eriksson
1991). Det intressanta med Prahalads och Hamels betraktelsesätt är att de tar
avstamp i företagets verksamhet och får på det sättet en koppling mellan den
processuella omvandlingen av kompetens såsom relaterats ovan med den
(teknikstyrda) verksamhet som företaget har. Jag menar att just detta
förhållningssätt väl kan appliceras på det aktörsbegrepp som mitt interaktiva
angreppssätt innefattar eftersom de kopplar kompetensomvandlingen till
omgivningen. Genom att söka tolka och förstå kärnkompetens med den
innebörden torde man kunna såväl belysa aktörens resurser som relationer till
andra aktörer.2

För att fånga den interna förändringen i ett företags verksamhet är det viktigt att
inte bara se till de enskilda resurserna utan framför allt till hur de samverkar.
Denna interna förändring sker i parallella interagerande processer mellan
mänskliga, finansiella och fysiska resurser. För denna samverkan är den mänsk
liga kompetensen särskilt viktig argumenterade jag tidigare för med referens till
Sjöstrand. Det sociala system som företaget är styrs av mänskliga faktorer på
åtminstone två tydliga sätt. Det gäller dels den kultur som systemet utgör och
dels dess ledning som Normann (1985:161 ff) kallar för kämgrupp.

En organisations kontext utgörs av organisationens utbyten med andra aktörer
och utbytena sker från respektive aktörs behov. Särskilt uppmärksamhet har
Melin ägnat det inre perspektivet vilket han kallar "the intraorganisational

l Jämför också begreppet "core skills" som presenteras av Reve (1990) och diskuteras av
S~rensen (1991).
2 Bengtsson (1993) menar att kompetensforskningen i allmänhet och Hamel och Prahalad i
synnerhet ger lite vägledning för hur kon1petens skall studeras och menar att man kan ta
hjälp i teorier om organisatorisk in lärning.
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perspective" (Melin 1989). Det är viktigt menar han att observera att företag
består av individer som agerar och omvandlas i en lärprocess vilken skapar
värderingar: "Individuals act very much according to existing mental maps with
both cognitive and emotionai elements." (ibid:168) Därför menar han består en
organisation av såväl enskilda individers värderingar som för organisationen
gemensamma värderingar. Dessa värderingar skapar trögföränderliga strukturer
som ger organisationen stabilitet, något som kan beskrivas som organisationens
kultur. Kultur är ett kollektivt begrepp såtillvida att det omfattar en grupps eller
en organisations gemensamma uppfattningar (Alvesson & Berg 1988). Melin
(ibid) menar att kultur hänger samman med kognition. Kognition kan enkelt
översättas med mentala strukturer hos individer och särskilt har ledare
uppmärksammats i forskning därom (se ex. Söderlund 1993). Liksom Normann
(ibid) menar han att ledarskap i synnerhet har en stark påverkan på denna kultur.
Senare har Hellgren et al. (1993) utvecklat begreppet "industriai wisdom" för att
beskriva de värderingar som skapas av de organisationer som interagerar med
andra i ett industriellt kraftfält (nätverk). De menar att både den interaktiva och
den inre dimensionen, kulturen och ideologin, är betydelsefull för att förstå
företagets omvandling.

Snehota tolkar jag vara av liknande uppfattning när han lyfter fram företagets
aktiviteter som meningsfyllda handlingar: "What makes the business enterprise
a distinct entity is its purpose and scope being related to the exercise of entre
preneuriai action in a market exchange process." (1990:45) Kollektiv handling
skapas av mening som i sin tur kräver en organisatorisk ram och lärprocess
(Lundgren 1986). Det enskilda företagets beteende i utbytet med andra eller dess
aktiviteter blir då: "... a function of meaning, perception and interpretation by
the parties,. of intentional behavior under conditions of ambiguity."
(Snehota :51)

Att förändringen aven aktör är styrd av såväl externa aktiviteter i relationer som
av interna drivkrafter är också Håkansson inne på: "The question is not how the
company manages its technological development per se but how it manages to
relate its technological development to what is happening inside and between
other organisations." (Håkansson 1989:371) Visserligen gäller uttalandet endast
teknologisk utveckling men eftersom den utgör en så viktig del av förändringar i
industriella nätverk och industriföretag hävdar jag att så är fallet även för
företagets omvandling. Jag har tidigare hävdat att den tekniska utvecklingen är
en viktig del i en organisatoriska kontext som företag och nätverk av aktörer ut
gör.

I detta avsnitt har jag lyft fram resurserna inom företaget. Jag har vidare lyft
fram de kvalitativa resurserna och deras omvandling. Till detta har jag kopplat
ett resonemang om företagets unika kompetens, dess konkurrensförmåga. Jag
har i detta resonemang närmat mig det företagsstrategiska området och menar
att organisationens kultur och ledarskap spelar en viktig roll i omvandlingen av
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resurser. Detta har lett mig fram till begreppet kompetensomvandling som jag
menar präglar företagets strategiska förändring likt Andrews beskrivning:
"... a way of expressing a persistent concept of the business so as to exclude

some possible new activities and suggest entry into others" (1971:28). Jag
kommer därför att söka beskriva ett företags omvandling av kompetens med bas
i deras produkter, inte alla produkter utan de jag kallar kärnprodukter. Det är de
produkterna som på ett tydligt sätt representerar och beskriver företagets unika
kompetens. Det är handlingar och aktiviteter kring kärnproduktema som
kommer att fokuseras. Kämproduktema blir på detta sätt ett instrument för att
söka resursomvandlingen i företaget..

Därmed har jag kommit till avslutningen av min beskrivning av den inre di
mensionen och skall senare övergå till att sätta samman de båda dimensionerna
till det analysinstrument som jag kommer att använda för att studera ett företags
omvandling. Dessförinnan skall jag som tidigare presenterats uppehålla mig vid
hur dynamiken uppstår mellan den inre och den interaktiva dimensionen.

2.6 Modeller av företagsomvandling

Ett gemensamt drag för modeller som beskriver företags omvandling är ett antal
faser eller stadier som inte sällan kan liknas vid en livscykel. Många processer
kan beskrivas som livscykler bestående av tillväxt och mognad (se ex. Nilsson
& Nilsson 1992), så beskrivs t.ex. produkters kommersialisering (BuzzeI1966,
Cox 1967) och branschers utveckling (Porter 1980). Även om livscykelansatsen
inte saknar sina kritiker så är den väl spridd, accepterad och bekräftad inom
samhällsvetenskapen. l Att företags omvandling också skulle kunna beskrivas i
stadier eller cykler förefaller vara ett rimligt och relevant antagande.

Chandlers studier (1962, 1977) av företags historia med hjälp av faser har prä
glat ett flertal studier. Greiner (1972) använder begreppen "evolution" och "re
volution" för att beskriva företagets förändring. Det förra beskriver relativt stabil
utveckling medan det senare beskriver stark förändring. Greiner kommer fram
till att företagen passerar fem faser där varje period innehåller såväl en längre
stabil del som en turbulent del. Miles och Snow (1978) finner tre stabila och
konsistenta roller för företagets förhållningssätt till omgivningen och en fjärde
inkonsistent roll. De pläderar: "It is this combination of internai and external
images that constitutes the strategy-structure relationship." (ibid:28)

De menar att det är företagets förhållande till omgivningen som utgör
dynamiken. Förhållandet till omgivningen har alltså starkt präglat relativt tidiga
livscykelteorier. En annan gemensam faktor är växelverkan mellan kraftig
förändring och relativt stabil utvecklingstakt. Slutligen förenas dessa studier av

l Naturligtvis är det svårt att beskriva ett så komplicerat socialt, tekniskt och ekonomiskt
förändringsförlopp som samhällelig/social utveckling med förenklade stadiemodeller
(Gustavsson & Hellgren 1984, Dhalla & Yuseph, 1976).
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ett metodologiskt drag, nämligen att de använder sig av empiri som sträcker sig
över långa perioder. Liknande slutsatser vad gäller cykler kommer även yngre
studier fram till. Stadiemodeller har presenterats av Tusman och Romanelii i
flera artiklar (1985, Tushman et al. 1986, Anderson & Tushman 1990). Deras
slutsats tillsammans med Newman är: "Our analysis of the way companies
evolve over long periods of time indicates that the most effective firms have
relatively long periods of convergence giving support to abasic strategy, but
such peroids are punctuated by upheavals - concurrent and discontinous
changes which reshape the entire organization." (Tushman et al. 1986:42)

Fouraker och Stopford (1968), inspirerade av Chandler, presenterar i studier av
amerikanska företag tre olika typer av utvecklingssteg för företag där det första
kan karaktäriseras som: " ... owner-managed, limited to single product line, and
characterized by a structure in which all major decisions flowed directly from
the entrepreneur-administrator" enligt Miles och Snow (1978:118-119). När fö
retaget hade tvingats till rationalisering i användningen av resurser uppstod den
andra typen som var funktionella centralt styrda företag, en typ av organisation
som skolade specialister menade de. Den tredje typen var det diversifierade
företaget. Deras beskrivning uttrycker sålunda mer aven beskrivning av själva
företagets interna organisation än förhållandet till omgivningen.

Den beskrivning av cykler för organisatorisk förändring som Mintzberg och
Westley (1992) presenterar tar också fasta på de mer inomorganisatoriska di
mensionerna av förändring. Förändring kan ske i en skala från ett till fem. För
ändringen kan som en ytterlighet vara revolutionär och förändra hela organisa
tionen vid ett tillfälle. Förändring kan som andra ytterlighet vara inkrementell
där många och små förändringarna sker i takt med att organisationen växer. Om
källor för förändring hävdar de att de kan vara internt orsakade i tre fall av fyra.
Det fjärde är den enda externa källan, som beskrivs på följande sätt: "And the
change may, ofcourse, also be directedfrom or at least stimulated by, an exter-
nal source (such as a consultant) ... " (ibid:43). .

Mintzerg och Westley framhäver den internt skapade förändringen. Den förän
dring som de beskriver är annorlunda eftersom den inte beskriver förändring
som livscykler utan karaktäriserar olika typer av förändringsprocesser obero
ende av tid. Deras presentation är en stark argumentation för möjligheten att
fånga helheter genom en processuell ansats. Sammanfattningsvis handlar så
lunda de teorier som presenterats i detta avsnitt om i vilken utsträckning företa
gets förändring kan beskrivas i termer av stadier, om vilket förhållande de
externa och interna drivkrafterna har och om hur företagets omvandling kan
karaktäriseras. Tushman och Romanelii (1985) menar att existerande teorier
antingen behandlar externa eller interna drivkrafter och efterlyser en teori som
förenar interna och externa källor och hinder för förändring med också ett
hänsynstagande till påverkan från ledarskap. Från denna sammanfattning skall
jag nu övergå till att specifikt behandla dynamik inom den nätverksansats som
defmierats tidigare.
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En omfattande forskning beskriver empiriskt hur tekniska bindningar uppstår
och utvecklas (se ex. Håkanssson 1989, (red) 1987). Det är också i anslutning
till teknologisk utveckling som en betydande del av diskussionen kring dynamik
återfinns. På senare tid har man alltmer utvidgat frågeställningen till att tala om
"evolutionary processes" (Gadde 1991, Håkansson 1992). Detsamma gäller
utveckling överhuvudtaget inom nätverksansats (Easton 1992). Ny kunskap pro
duceras genom interaktion mellan aktörer.1 Denna interaktion är sålunda en del
av dynamiken.

En nätverksdiskussion kring dynamik som var en inspirationskälla till denna
studie beskrevs i kapitel 1. Innebörden var att den stabila struktur som skapades
av interaktion i relationer i sig själv är en dynamisk kraft. En del av dessa tanke
gångar kan, som nämnts, spåras till Aldrich (1979) som introducerar tanken att
såväl stabilitet som instabilitet verkar och påverkar dynamiken i ett nätverk. Jag
menar också att denna tankegång kan hänföras till det oändliga och aldrig pro
blemfria förhållandet mellan handling and struktur, som Van de Ven och Scott
Poole enkelt beskriver med: "...action requires structure, yet structure only
exists through action" (1988:27). Quinn och Cameron m fl:s (1988) sätt att se
detta till synes paradoxala förhållande som en frukbart sådant kan därmed
underlätta förståelsen. Mitt sätt att hantera detta förhållande mellan stabilitet och
dynamik i den stabila struktur som nätverket utgör beskrivs i nästa avsnitt.

Förändring i nätverk kan i princip studeras på hur många nivåer som helst
(Axelsson & Easton (red) 1992). Johannisson (1978, 1987) har t.ex. speciellt
studerat relationer mellan företagare och särskilt beaktat också den sociala
kontexten. Det han har tittat närmare på är just förekomsten av relationer och
deras karaktär. De studier som särskilt beskrivit dynamik vad gäller teknologisk
utveckling har ofta haft företagsnivån som studieobjekt (Waluscewski 1990,
Håkansson 1989, Laage-Hellman 1989, Axelsson 1983). Det man då beskrivit är
relationernas förekomst, karaktär och förändring. Detsamma har varit uppmärk
sammat i studier av distributionssystemet (Elg & Johansson 1992, Hertz 1993).
Förändringen av hela nätverk utgjorde intresset för Hertz liksom Lundgren
(1991) som båda beskriver nätverkens utveckling i form av faser. Ett område
som bjuder relativt mycket svårigheter är just dynanliken mellan de olika
nivåerna med en nätverksansats.

Beskrivningen av nätverk är väldokumenterad. Något mindre uppmärksamhet
har drivkrafterna bakom förändring rc~t (Nielsen 1991). Håkansson (1987) tar
upp diskussionen av stabilitet och dynamik när han beskriver fyra krafter bakom
ett nätverk. Han talar om ett funktionellt beroende mellan aktörer, om makt
respektive kunskapsstruktur liksom om tidsfaktorn och kommer till slutsatsen
att: "AII four forces point to the close and maybe unexpected connection
between stability and development. Development in certain dimensions needs

1 Genom den beskrivna ansatsen bland nätverksforskare ser man f. ö. sällan kopplingar till
innovations- och diffusionsforskning. Min uppfattning till skälet bakonl är att det inte är
meningsfullt att tala om spridningsförlopp i nätverk.
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stability in others or can be a means to preserve stability in others." (ibid:18)
Håkansson lyfter senare i den studien speciellt fram betydelsen av att företaget
agerar och reagerar. I slutsatserna kommer han tillbaka till förhållandet mellan
aktion och struktur när han om nätverket hävdar: "The network is the framework
within which the interaction takes place but it is also the result of the
interaction." (ibid:166 ff)

En sådan formulering ligger mycket nära det paradoxala förhållandet mellan
aktion och struktur som jag nyss beskrev vilket även Lundgren (1992)
kommenterar. Nätverket är en stabil struktur i ständig förändring. Gadde och
Håkansson (1992) kompletterar bilden när de hävdar att företaget i sig är en
förändringsagent något som jag också tolkar in i Eastons och Lundgrens (1992)
budskap. Snehota argumenterar med utgångspunkt från att relationer är
dynamiska till sin karaktär att: "The dynamics of single relationships is the
source of the change in the network as a whoie" (1990:130). Det innebär att
dynamiken i nätverket skapas på företagsnivå, något som också Hulten (1989)
argumenterar för.

Att företaget styrs av interna krafter är en tanke som förs fram av Håkansson
och Johanson när de hävdar att: "The actors are assumed to pursue their own
interests when acting" (1991:8). Därmed har jag i redovisningen av studier av
dynamik nalkats den utgångspunkt som denna studie har, nämligen att företaget
utgör en förändringsagent i nätverket och att företagets omvandling samtidigt är
ett resultat av förändring i relationer i ett nätverk. Utgångspunkten har likheter
med Liljegrens resultat där han hävdade: "... räcker det således inte att beskriva
hur två företag är relaterade till varandra" (1988:21). Man måste också söka
förstå dynamiken i relationen inåt i företaget och utåt i nätverket.

Sammanfattningsvis har i beskrivningen av dynamiska modeller för företagets
omvandling tidigare i detta avsnitt förutom dimensionerna interaktiva/inre också
stabilitet och förändring lyfts fram. Vidare har förhållandet mellan process och
struktur anats. Efter diskussionen av dynamik i nätverk skall jag nu avsluta med
en modell som specifikt adresserar dynamik i sociala system. Jag söker göra en
beskrivning av dynamik. Därför refererar jag till Hemes (1976) som inte gör
anspråk på att presentera en dynamisk modell för förändring av sociala
strukturer men väl de logiska krav som bör ställas på en sådan modell. Han
menar för det första att dynamik kan beskrivas om man inkluderar såväl
förändring som stabilitet i modellen. Han menar vidare att vi måste kombinera
analys på olika nivåer av systemet. Det finns i alla sociala system åtminstone en
individnivå och en kollektiv nivå där den kollektiva nivån skapar mål,
restriktioner och alternativ medan aktivitet och val sker på individnivån. För det
tredje menar han att man måste erkänna att det finns drivkrafter för förändring
såväl inom som utom strukturen. Fastän Hernes inte talar om företag anser jag
en sådan applikation vara relativt naturligt när man ser företag som sociala
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strukturer. l I nästa avsnitt skall jag sammanföra mina två dimensioner
interaktiva och inre drivkrafter, till en helhet och därmed sammanfatta min
teoretiska perspektiv.

2.7 Studiens teoretiska utgångspunkter i sammanfattning

I detta avsnitt inleder jag med en sammanfattande bestämning av denna studies
båda dimensioner mot bakgrund av den tidigare diskussionen i detta kapitel.
Därefter karaktäriserar jag den dynamik som jag hävdar uppkommer när de båda
dimensionerna konfronteras med varandra, d.v.s. att företagets omvandling är en
produkt av såväl interaktiva som inre drivkrafter i samspel. Den dynamiken
skall beskrivas kring den struktur som produkterna i företaget skapar av två skäl.
För det första fångar produkterna in den teknikförändring som är en viktig
dynamik i företaget. För det andra erbjuder produkterna en möjlighet att matcha
den inre dimensionen med den interaktiva genom att de utgör en konkret före
nande länk mellan företag och marknad.

Den inre dimensionen utgör min förståelse av företagets interna omvandling.
Företagets interna omvandling har en logik som framträder i företagets
kämkompetens och kan sökas och beskrivas med begreppet företagets kärn
produkter. Genom företagets kärnprodukter kan kompetensomvandlingen i ett
första steg beskrivas med företagets produkters förmåga att lösa kundens
problem, att konkurrera med andra företags produkter och att överföra problem
lösningen till kund. Nästa steg är att söka förstå vad som är bakomliggande
förutsättningar och omvandlingskrafter i en sådan kompetensomvandling.
Produkternas anspråk på resurser samt förmåga att generera resurser har
betydelse. Av betydelse för hela företagets omvandling är sammansättningen
och förändringen av hela sortimentet av produkter. Av betydelse för
omfattningen och riktningen på förändringen av företaget är nyhetsvärdet på
respektive produkt. Företagets inre dimension som framträder i produkter och
dessas produktion och kommersialisering påverkas av inre omvandlingskrafter
som kan sammanfattas som företagets strategiska karaktär. Det som skapar
företagets strategiska karaktär är såväl mänskliga som fysiska och finansiella
resurser. Dessa omvandlas i en process som präglas av företagets kultur och
ledarskap.

Den interaktiva dimensionens variabler är relationer till andra aktörer. För att
förstå företagets omvandling har framför allt de två aktörsgruppema leverantö
rer och kunder betonats. I denna studie studeras endast direkta relationer från en
aktörs perspektiv. Det är med företagets upplevda relationer som jag gör min
tolkning. Därför menar jag för det första att företagets identifiering av viktiga,
drivande relationer är ett kvalitativt kriterium för vad som är en relation av be-

l Se även tolkningen av Hernes budskap i Aldrich (1979) respektive Van de Ven & Scott
Poole (1988).
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tydelse för omvandling. Både nytillkomna som avbrutna relationer är också av
betydelse för att förstå förändring.

Detsamma gäller förändringen inom existerande relationer. Där är det viktigt att
söka uppskatta vilken grad av kunskapsutbyte relationen har. Med kunskaps
utbyte avses i vilken utsträckning och med vilket innehåll som relationer mellan
aktörer omfattar överföring av kunskap med förändringspotential. Med
anpassning avses förändringar av produktionsapparaten eller produkter som
inträffar som en direkt följd av krav om förändringar från den andra parten i en
relation. Såtillvida är denna kategorisering lik kunskapsutbyte men här ställs
ytterligare ett krav, nämligen att anpassningen är av sådan art att den knyter
företagen närmare samman. Ur struktursynpunkt innebär det att de två aktörerna
gemensamt förstärker sin position samtidigt som de utvecklar en form av
beroendeförhållande sinsemellan. Ur förändringssynpunkt innebär det att en
förändring skapats vilken de båda företagen inte enskilt skulle ha utvecklat.
Förändringen av produktionen kan sägas vara en produkt av relationen företagen
emellan, skapad genom anpassning till varandra. Genom att söka förstå i vilken
grad man inom företaget anser sig ha påverkats, vad gäller produkterna, .genom
relationen blir dessa förändringar av relationer ett kvalitativt instrument för att
förstå ett företags omvandling.

Det finns två typer av dynamik som kan förstås med detta betraktelsesätt. För
det första en beskrivning och förståelse av den förändring som sker inom
respektive dimension och som framför allt kan förklaras med en tidsdimension,
processen. Det finns en logik i den inre dimensionen som antas hänga samman
med de olika produkterna och kämkompetensen som utvecklas i företaget. För
ändringen över tiden förväntas ske med en form av inre logik. På motsvarande
sätt antas förändringen i relationerna följa en logisk utveckling som kan fångas
av produkterna. Tillkomsten och utvecklingen av relationer och nätverk följer
därmed en form av interaktiv logik.

Samspelet mellan de båda dimensionerna ger ytterligare en grad av förståelse av
företagets omvandling. Drivkrafter till förändring uppstår i växelverkan mellan
de inre och de interaktiva förändringsprocessernas brytpunkter vilka produk
terna manifesterar. Genom denna förklarande dynamik tillförs ytterligare
förståelse av hela företagets omvandling. I figur 2:2 illustreras min referensram
schematiskt med hänvisning till de kapitel i vilka de olika dimensionerna
behandlas

I vilken mån kan denna ansats göra anspråk på att förstå dynamik? Den diskus
sionen skall här relateras till Hernes (1976) kriterier som tidigare refererats. Han
skiljer mellan strukturens förändring och dess drivkrafter. De två dimensionerna
i min ansats är en form av struktur. Samspelet mellan dem skulle med Hernes
terminologi kallas för process. En ansats måste ge utrymme för såväl stabilitet
som förändring menar han. En förändring i endera av mina dimensioner skulle
därmed beskriva en lägre grad av omvandling än om samspelet dem emellan
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förändras. En förändring i såväl dimension som samspel skulle därmed beskriva
en ytterligare grad av förändring.

Figur 2:2 En dynamisk ansats

KAPITEL 5

INTERAKTIV
DIMENSION

KAPITEL 6
VÄXEL.
VERKAN

Denna avslutande del av referensramskapitlet för tillbaka till inledningen som
talade om ett kunskapsteoretiskt val. Hernes modellkrav för dynamik i sociala
system handlar i grunden om spänningen mellan struktur och handling. Detta
har såväl Aldrich (1979) som Van de Ven och Scott Poole (1988) tagit fasta på.
Van de Ven och Scott Poole talar om förhållandet mellan systemets påverkan på
individens handling respektive individens skapande av system som en paradox
vad gäller de teoretiska förklaringsfaktorerna för företagets omvandling. Denna
framställning har inspirerats därav och till viss del antagit den teoretiska para
doxens form. Jag menar visst att den interaktiva dimensionen ger en förståelse
för företagets omvandling men jag menar också att den inre dimensionen ger
förståelse. Detta är den teoretiskt paradoxala delen av min tes. Den konstruktiva
delen av min paradoxala framställning ligger i att jag menar att ytterligare
dynamik uppstår mellan de båda processerna. Ytterligare en förståelsenivå
erhålles genom de båda dimensionernas samspel. För att förstå de båda
dimensionernas samspel eller växelverkan måste man emellertid förstå de båda
var för sig.

51



Den första delen av min syfte uttryckt som det första delsyftet:

- att utveckla en teoretiskt baserad föreställningsram för att'
fånga omvandlingen genom företagets produkter samt förstå
den som ett samspel mellan en inre och en interaktiv dimension

har utvecklats i kapitel 2. Det börjar bli dags att nänna sig empirin. Diskus
sionen av dynamik i sociala system liksom i mitt val av teoretisk referensram
präglas också av den bakomliggande kopplingen till struktur och process. Den
vidare texten kommer att ta upp denna (sköra) tråd på två sätt. Först kommer en
diskussion av kunskapsteoretiska avgränsningar i nästa kapitel. Där diskuterar
jag från metodsynpunkt vad mitt teoretiska val betyder för vad som kan förstås
av denna studie respektive dess begränsningar. Minst lika viktig i det
sammanhanget är beskrivningen av hur min egen förförståelse har vuxit fram
och hur det har präglat rapporten. Detta utgör en viktig bakgrund och
förutsättning inför den omfattande empirin som därefter tolkas.
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3 Vetenskaplig ansats och metod

Detta kapitel består av två delar. Den första delen (3.1) är en redogörelse för
mina utgångspunkter och val i forskningsprocessen samt för studiens genomfö
rande. Den andra delen (3.2) består aven kortare diskussion kring några
väsentliga vetenskapliga avgränsningar som är en direkt följd av vald referens
ram och metod. Diskussionen utgör en återkoppling till kapitel 2.1

Den nära kopplingen mellan forskarens syn på verkligheten och vald teoretisk
referensram avspeglas i det sätt på vilket verkligheten beskrivs. Komplexiteten i
den sociala processen framkommer och kan uppfångas genom att forskarens
förståelse ackumuleras under en process av ständigt ökande förståelse. Mitt
intresseområde rör strategiska förändringar av ett företag som opererar i en
verklighet vilken kan tolkas med det interaktiva betraktelsesätt som diskuterats i
föregående kapitel. Här skall jag nu mer explicit knyta forskningsfrågan till
metodologiska utgångspunkter och beskriva min egen forskningsprocess.

3.1 Utgångspunkter och val i genomförandet av studien

Studien kan beskrivas som en process av sökande och lärande med syfte att
skapa förståelse av ett komplext förändringsförlopp i ett socialt system. För ett
sådant syfte är fallstudieansatsen en naturlig följd av forskarens vetenskapliga
utgångspunkt. Melin uttrycker detta på följande sätt: "... skall intefallstudier be
traktas som en isolerad teknikför att generera data, utan som en integrerad del
av det arbetsparadigm och den forskningsrapport som avrapporteras "
(1977:54).

3.1.1 En rekonstruktion av ett företags omvandlingsprocess

Denna studie består av ett fall, d.v.s. en djupgående, longitudinell studie av ett
enskilt företag.2 Jag ser företagets omvandling som en process över lång tid.
Min utgångspunkt är att den dynamik jag vill beskriva måste sökas i samband
över tiden och som likt Yin: "... deal with operationallinks needing to be traced
over time, rather than mere frequencies or incidence" (1989:18). I en fallstudie
söker man beskriva förlopp över tiden och följaktligen fokuseras processen
snarare än enskilda variabler per se. Pettigrew och Whipp hävdar vad gäller

1 Till studiens metoddel hör också en kritisk granskning av studiens validitet och
reliabilitet. Jag har valt att ta upp en sådan diskussion i anslutning till studiens
slutsatskapitel (7).
2 Ett fall kan naturligtvis be~~å av organisationer av annat slag än företag men också av
individer och/eller grupper. Aven ett händelseförlopp som spänner över såväl individer
som flera organisationer kan vara ett fall, se t.ex. Allison (1971).
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företagets strategiska förändring just att: "The ability to see strategy in terms of
a process cannot be emphasized too strongiy." (1992:31)

På samma sätt som tid utgör en viktig faktor för förståelse av företaget gör också
helheten det. Min utgångspunkt är att företagets omvandling är ett resultat av
förändring såväl inom företagets interaktion med andra företag som inom dess
interna resurser. Ett sådant perspektiv utgör ytterligare ett starkt skäl för en fall
studie som: "... sammanhänger medforskarens möjligheter att parallellt studera
olika aspekter, att relatera dessa aspekter till varandra, till undersöknings
objektet och till undersökningsobjektets kontext" (Holmberg 1986:279).1 Ett
mycket starkt skäl för fallstudier är möjligheten att fånga helheten - över tid och
som ett komplext resultat av ett flertal variabler - vad gäller ett företags
omvandling: "! dessa studier betonas realismen och processen. Enskilda
variabler isoleras ej, intresset inriktas mot studiet av förändringar. " (Melin
1977:54)

Ett skäl framfört av Glaser och Strauss (1967), som talar för fallstudier är dess
möjlighet att genom ifrågasättandet av existerande teori generera ny till skillnad
från att befästa och verifiera existerande teori. Normann (1976) diskuterar också
relationen mellan empiri och teori och hans diskussion speglar språkbildningens
framväxt inom företagsekonomin. Om språkbildning och förståelse är det
huvudsakliga syftet blir inte generalisering lika intressant (Andersson 1979). De
argument som förs fram till förmån för fallstudier bygger i hög utsträckning på
dess lämplighet för att utveckla språk för förståelse av organisationsförändring
såsom komplexa processer d.v.s. nyutveckling av teorier (Hägg & Hedlund
1978, Yin 1989, Weick 1984, Brunsson 1982).

Min studie syftar till att ge ett bidrag till det teoretiska fält som beskrivits i före
gående kapitel. Mitt bidrag har som ambition att kombinera en interaktiv ansats
med en ansats som lyfter fram och fokuserar intern förändring i företaget. Fall
studiens lämplighet för att söka förstå en komplex process som företagets
omvandling, tolkad som en växelverkan mellan inre och yttre påverkan betrak
tad genom produkternas omvandling, framstod som uppenbar och självklar. Med
en sådan ansats är arbetet med teori och empiri resultatet aven ständig växelver
kan. Med hjälp aven beskrivning och analys aven empirisk process kan kun
skapen om hur ett företag omvandlas vidareutvecklas. Genom en ökad teoretisk
förståelse ökas förståelsen av empirin som i sin tur leder till utvecklad teoretisk
insikt. Det är framför allt genom denna inriktning som min studie har präglats
av ett tolkande, språkbildande paradigm (Brunsson 1982).

Ett intressant förhållande i en fallstudieansats uppstår om man arbetar med
rekonstuerade processer d.v.s. tar hjälp av historien för att bidra till förståelsen
av sociala processer. Den empiriska process jag beskriver är äldre än de teorier
jag använder. En historisk fallstudie blir med nödvändighet relativt sett mindre

1 eller son1 Pettigrew och Whipp uttrycker det: "...by uniting...a contextually and
processually sensitive understanding of strategic change." (1992:28)
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verklighetsnära relativt en fallstudie i nutid där forskaren följer processen mer
eller mindre aktivt. Å andra sidan är historia till sin karaktär en empirinära
vetenskap eftersom merparten av dess källor är kvarlevor (Thuren 1985,
TorstendaI1978). Att forskaren är hänvisad till de källor som finns tillgängliga
utgör dock en begränsning. Det blir viktigt att källkritiskt granska sin empiri.
(Jag har valt att föra den diskussionen i det avslutande kapitel 7.) Dessa brister
måste vägas mot möjligheten av att övergripande bestående förändringar i
sociala system blir synliga och möjliga att tolka först i ett längre perspektiv
(Braudel 1963). Det är dock på sin plats att markera att denna typ av studie
aldrig kan göra anspråk på att presentera den enda sanna historien. l

Flera författare har pläderat för att studier av företags historia besitter ett egen
värde (Lindgren 1979, Dahmen 1979, Yaldelin 1982, Lindqvist 1984, Lundgren
1991). Det huvudsakliga skälet är att företagens agerande idag är fonnat av tra
dition och erfarenhet och för att förstå hur företaget agerar idag måste vi förstå
bakgrunden. Ett speciellt förhållande inträffar när man söker förstå förfluten tid
från nutida perspektiv vilket är det jag gör (Bloch 1954). Problematiseringen
och min egen förförståelse är präglad av åttio- och nittiotalets kunskapssyn. Jag
söker med hjälp av historien generera kunskap för att kunna öka förståelsen för
nutida processer. Jag menar att detta är ett kunskapsteoretiskt och metodologiskt
problem och återkommer till det i avsnitt 3.2.2.

Inledningsvis i detta avsnitt beskrevs forskningsprocessen som ett ständigt pågå
ende sökande efter ökad förståelse. Den process som detta arbete genomgått
skulle kunna beskrivas som att jag började med en förhållandevis bred problem
uppfattning och med en relativt begränsad teoretisk förförståelse. Under
processen har den teoretiska förståelsen ökat och därmed har problemet kunnat
preciseras och avgränsas. Jag har sålunda genomgående under processens gång
arbetat med problematiseringen och valt att presentera den såsom ett resultat av
processen. Mitt val att ge rapporten en struktur präglad av processens resultat
snarare än dess förlopp är betingat av att jag tror att det i mitt fall ökar läsarens
möjlighet att förstå. 2 De val och begränsningar som processen inneburit skall
jag fortsättningsvis redogöra för.

3.1.2 Hur AB Häggiund & Söner valdes

Yalet av studieobjektet är ett kritiskt moment i en fallstudie. Man skiljer mellan
studier av ett eller flera fall. Eftersom en fallstudie till sin karaktär är så omfat
tande blir det sällan eller aldrig fråga om många fall. I de studier där flera fall

l Den diskussion kring frågan såsom Kaplan formulerar det (1964:6): "...the issue is
whether logic is to be conceived as validating the process of scienticic inquiry, or as
ultimately validated by that process." Kaplans åtskillnad mellan "logic-in-use" och
"reconstructed logic" beskriver väl den vetenskapliga problematik som härmed ställs på sin
spets. ..
2 Med Odmans (1991:81) ord skulle detta kunna uttryckas på följande sätt "...vi kan inte
förstå utan att redan ha förstått", apropå den speciella karaktär som en förståelse ansats har.
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används rör det sig oftast om två till fyra olika studerade organisationer (se t.ex.
Häckner 1985, Karlsson 1991, Nilsson & Nilsson 1992, Hertz 1993). Det finns
huvud~akligen en metodologisk fördel med att studera flera fall nämligen jäm
förbarheten. Teoribildningen kan underlättas genom att man kan jämföra likar
tade eller olikartade förlopp. Normann (1976) menar dock att denna fördel för
typologisering inte skall överdrivas och betonar i stället att en längre tidsperiod
ökar möjligheten till teorigenerering, något som också Hägg och Hedlund
(1978) trycker särskilt på. Eftersom jag bedömde att mitt val av så lång tids
period som möjligt skulle bli tillräckligt resurskrävande redan för ett företag
övervägdes inte en studie av flera företag. Syftet var dessutom inte inriktat på
jämförbarhet. Den långa tidsperioden och de svårigheter detta innebär för
datatillgänglighet och -bearbetning är de huvudsakliga skälen till att studien
endast avser ett företag.

I studier med nätverksansats finns emellertid ett annat och möjligen starkare
skäl för att studera flera företag än jämförbarhet, nämligen föreställningen om
att det är företag i nätverkssamverkan som åstadkommer utveckling. Mot den
bakgrunden kan man argumentera för att det är först när man följer processen på
nätverksnivå som hela bilden framträder. Detta är ett teoretiskt ställningstagande
snarare än enbart en resursfråga. Därför argumenterar jag senare i ett särskilt av
snitt (3.2.1) för varför jag anser att en avgränsning vertikalt och horisontellt är
betydelsefull. Min studie ser inte på företaget ur ett nätverksperspektiv i den
bemärkelsen att nätverket är studieobjekt. Jag har valt att studera det enskilda
företagets omvandling i de nätverk som omger det och inte nätverket av företag
i vilket studieobjektet ingår.

Ett annat sätt att uttrycka denna ansats är att nätverket indirekt studerats ur
företagsperspektivet vilket innebär att även om fler företag studerats skulle ändå
det fokala företaget för denna studie vara centralt. Melin et al. uttrycker om
kraftfältet: "Men kraftfältet är subjektivt bestämt och upplevt av den fokala
organisationen med avseende på kraftfältets utseende och gränser (se Weick
1969 och Melin 1976). Det är de subjektiva tolkningarna av kraftfältet och av
företagets position och strukturella handlingsutrymme i detsamma som blir
avgörandeför vilka strategiska åtgärder som!öretaget vidtar." (1983:204) Jag
menar att detta väl beskriver även denna studies avgränsning till det fokala
företagets uppfattning om sin kontext. Ett sådant huvudsakligt ställningstagande
hindrar inte att det inom denna studies ram hade varit intressant att studera även
de andra företagen i nätverket kring Hägglunds med samma ansats men här har
resursskäl utgjort begränsningen. Dessa företag identifierades dessutom först
som en del av forskningsprocessen och utgör en del av resultatet av denna
undersökning. Sammanfattningsvis och något tillspetsat kan denna studie be
skrivas som en nätverksansats från ett företagsperspektiv.

Studien söker beskriva och förstå hur industriell omvandling går till med ut
gångspunkt från ett enskilt företag sett som en helhet. Ett annat kritiskt val i
processen att välja studieobjekt står mellan ett förhållandevis typiskt fall eller
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extremfall. Eftersom syftet var av teoriutvecklande karaktär utgör följaktligen
ett mer typiskt fall snarare än ett extremfall den relevanta prövningen. Då varje
fall, eller företag, framför allt måste ses som unikt fonnulerades valet av typiskt
fall till att avse ett lämpligt fall. Det var mot den bakgrunden som ett antal kri
terier för urval av ett företag togs fram. Urvalsprocessen kan kategoriseras som
ett bedömningsurval av ett för studiens syfte typiskt (lämpligt) fall att studera.

Det framstod som självklart att välja ett industriföretag eftersom det var just
industriell omvandling som utgjorde en av inspirationskällorna. Relativt
naturligt var det också att välja ett genuint verkstadsföretag eftersom ett sådant
påverkas såväl av den tekniska faktors betydelse som av den förväntat mer
svårfångade förändringen i den organisatoriska faktorn. Detta till skillnad från
t.ex. processindustrin eller företag där affårsiden helt baseras på en unik teknisk
uppfinning, där det föreföll troligt att teknikfaktom åtminstone tidvis varit den
helt dominerande. Med ett genuint verkstadsföretag avses ett företag där en
betydande andel av förädlingsvärdet skapas av just den mänskliga kompetensen
och hantverksskickligheten. Ett verkstadsföretag antogs dessutom ha relativt fler
leverantörer, till skillnad från t.ex. ett starkt råvaruberoende företag. På samma
sätt resonerade jag vad gällde kunder, vilket beror på definitionen av utbytes
relationer som "två eller flera". Naturligtvis innebär valet av ett verkstadsföretag
att eventuell generaliserbarhet till industri som helhet begränsas men detta har
fått stå tillbaka för just denna typ av företags lämplighet för problemets
teoretiska förankring.

Tidsfaktorn har lyfts fram som särskilt betydelsefull d.v.s. ett industriföretags
omvandlingsprocess löper över lång tid där händelser tidigare i processen har
betydelse för vilka vägar utvecklingen tar. Företaget skulle alltså ha l1aft verk
samhet under lång tid och inte befinna sig i ett uppbyggnadsskede. Det tredje
kriteriet gällde företagets storlek och komplexitet. Eftersom just enheten företag
är betydelsefullt i den här studien blev det viktigt att kunna överblicka hela före
taget. Följaktligen fick inte företaget var för stort för att kunna studeras som en
helhet. Av samma skäl skulle företaget vara en så fristående enhet som möjligt
och inte utgöra en integrerad del aven större enhet.

I ett tidigt skede hade denna studie också ett ytterligare perspektiv nämligen ett
territoriellt sådant eftersom den geografiska närheten också har betydelse för
förändringen av företaget. Därav följde kriteriet att företaget skulle vara domi
nerande i förhållande till de övriga företagen inom samma geografiska område. 1

1 Anderson (1991). Studien bygger på en enkät till ett fyrtiotal företag i Örnsköldsviks
industrigrupp varav studieobjektet, Hägglunds, är ett. Resultatet visar bl. a. på att
Hägglunds har en central position i det nätverket om man räknar till antalet olika relationer
mellan företagen. Resultatet visar också att bland de olika industribranscherna som finns
representerade har verkstadsföretagen flesta relationer. Perspektivet blev såpass
omfattande att jag valde att lägga denna studie utanför avhandlingen. Jag diskuterar detta
val under punkt 3.1.4. Urvalskriteriet har sålunda påverkat valet av företag men har sedan
inte särskilt studerats inom ramen för denna rapport.
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AB Häggiund & Söner framstod som ett intressant företag som passade väl in på
alla kriterierna. Det är ett verkstadsföretag som började med snickerier och har
utvecklats till att producera högkvalificerade verkstadsprodukter i kundorder
styrd produktion. Så till vida utgör företaget ett relativt vanligt fall. Detsamma
gäller att det började som ett familjeföretag som senare kom att ingå i ett av de
stora verkstadsföretagen i landet. I och med att verksamheten startade 1899 och
aktiebolaget 1922 fanns en lång tradition. Företaget har hela tiden varit lokalise
rat till Örnsköldsvik och varit en klart avgränsad enhet först som familjeföretag
och sedan som helägt dotterbolag till ASEA. Att företaget inte tidigare studerats
med en ansats liknande denna ansågs kunna vara till hjälp för att få access. När
företagsledning i Hägglunds och ASEA på min förfrågan ställde sig positiva till
att medverka övervägdes inga alternativa studieobjekt. 1

Att företaget inte studerats och dokumenterats på liknande sätt ansåg jag dess
utom ha ett egenvärde. Yin (1989) menar att ett tungt vägande skäl för valet av
endast ett fall är om fallet i sig motiverar uppmärksamhet d.v.s. om det finns ett
egenvärde i själva beskrivningen av företagets förändringsprocess. Detta menar
även Valdelin när han argumenterar för egenvärdet i studier av företags historia:
"Genomförandet av historiska studier innebär enligt min mening ett nödvändigt
steg på vägen mot etablerandet av företagsekonomi som vetenskap." (1982:34)
AB Häggiund & Söner uppvisar en intressant utveckling som jag anser har ett
stort värde. Jag har därför, som nämnts, valt att utfonna beskrivningen av före
tagets omvandling på ett sådant sätt att den skall kunna läsas fristående (se
bilaga l).

3.1.3 Datainsamling

Komplexiteten i insamling, hantering och analys av data för olika variabler är
stor om man söker ett helhetsperspektiv över lång tid. Ett speciellt problem i en
studie över lång tidsperiod är att klara balansen mellan krav på detaljeringsnivå
utan att tappa översikt och förlora fönnågan att finna de huvudsakliga utveck
lingsdragen. Rousseau (1985) menar att ett sätt att hantera denna svårighet är att
skilja på tre olika nivåer i arbetet. Hon skiljer mellan den fokala studieneheten,
analysnivån och datainsamlingsnivån. I denna studie utgör företaget den över
gripande nivå som slutsatserna skall avse, kallad den fokuserade enheten, en
nivå. Den observerade nivån, datainsamlingsnivån, är oftast delar av företaget
och/eller individer eller som här särskilt produkter. Därför måste analysen
utgöra en mellanliggande nivå(höjning) som krävs för att nå den fokuserade
enheten. I denna studie utgörs analysen av dels varje dimension i sig (kap 4 och
5) och dels en sammankoppling av de två dimensionerna till företagsnivån (kap
6). I det följande skall redogöras för den observerade nivån d.v.s. data
insamlingen. Senare i avsnitt 3.1.5 diskuteras analysen.

1 Två begränsningar franlfördes: dels att att dagsaktuella beskrivningar av relationer och
produkter kunde vara konkurrenskänsliga, dels och av samma skäl, att jag inte skulle gå på
djupet vad gällde produkterna till försvaret.
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Vad gäller tidsperiod var ambitionen att täcka så lång tid av företagets utveck
ling som möjligt. Aktiebolagets startår bedömdes som en lämplig startpunkt för
denna studie eftersom det var från den tidpunkten som en första större omvand
ling kunde märkas. När datainsamlingen påbörjades 1985-86 ansågs från
företagets sida att dagsaktuella data inte skulle ingå i studien och därför sattes
gränsen 1981 som slutår, vilket innebar en observationsperiod om 60 år. Efter
hand som forskningsprocessen förlöpte visade det sig att i några avseenden
måste dessa konstruerade tidsgränser överskridas för förståelsens skull. Ett
sådant exempel är beskrivningen av hur verksamheten började, d.v.s. tiden fram
till 1922, samt att i något avseende beskriva utvecklingen något år efter 1981.

Det huvudsakliga materialet till händelseförloppet har inhämtats genom person
liga intervjuer med 28 personer som själva deltagit under lång tid i, och kunde
förväntas ha överblick, i processen. Alla intervjuade har haft eller har någon
form av ledande position i företaget. Det innebär inte att jag uteslutande erhållit
en bild från "top management" eftersom Hägglunds är ett förhållandevis litet
företag med få hierarkiska nivåer. Dessutom har flera av de intervjuade börjat
sin anställning på lägre nivå för att därefter inneha olika positioner i företaget.
Namnen på lämpliga personer att intervjua har framkommit parallellt med att
bilden av företagets omvandling har vuxit fram. Antalet intervjuer var inte
bestämt på förhand utan bestämdes av att jag tyckte mig ha nått en form av
mättnadsnivå som Torstendal (1978) kallar förvissningskänsla (se också Glaser
& Strauss 1967).

I några fall har samma person intervjuats flera gånger vilket innebär att totalt 34
intervjuer har genomförts varav ett fåtal per telefon. (Personer och intervjutill
fålIen framgår av bilaga 1.) Intervjuerna, som har varit av relativt ostrukturerad
karaktär men följt de frågeområden som redovisas i bilaga 2, har som regel
förlöpt över cirka två timmar och i flertalet fall bandats. De första intervjuerna
gjordes i december 1985 och de sista i december 1991.1 Alla intervjuer har skett
i Örnsköldsvik. Jag har valt att publicera citat från intervjuerna med endast det
årtal då intervjun gjorts.2 Bearbetningen av intervjuresultaten har skett löpande
och i de senare intervjuerna har jag haft möjlighet att utveckla resultat från
tidigare samtal. Då min kunskap om företaget har ökat under intervjuperioden
har intervjuerna mer och mer antagit karaktären av dialog. Jag har också kunnat
konfrontera intervjupersoner med resultat från min parallella insamling av
sekundärdata. Ibland har naturligtvis också intervjuerna glidit in på nutida
förhållanden.

l Intervjuerna i december 1991 berörde också företagets internationalisering.
2 Orsaken är att jag ville underlätta möjligheten att presentera citaten i oredigerad,
talspråksmässig fonn för att kunna levandegöra den övriga texten. Vidare bedömde jag det
inte som betydelsefullt för denna studies syfte att läsaren vet namnet på vem som uttalat
respektive citat.
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Beskrivningen av företagets omvandling har successivt vuxit fram. 1 Manuskript
till fallbeskrivningen har i två omgångar, 1989 (Anderson 1989) och 1993, lästs
och kommenterats av sammanlagt 15 personer vilka framgår av käll
förteckningen. Dessa har huvudsakligen varit tidigare intervjuade personer men
i kontrollsyfte har, även några icke intervjuade läst manuskriptet.

Olika typer av skriftliga källor har använts för att komplettera intervjuerna:
andra rapporter, företagsintemt material och tidskrifts- och tidningsmaterial. Det
blev uppenbart redan i ett tidigt skede att något rikt företagsarkiv inte stod att
finna. Det finns inte fullständig försäljningsstatistik för tidiga produkter och in
vesteringarna började anges explicit i årsredovisningar först från 1976.
Företaget har inte heller systematiskt samlat eller sparat historiskt material: "Vi
hade det papperslösa kontoret redan på den tiden det behövdes papper."
(Intervju 1991)

Sökandet efter skriftliga data inom företaget har således skett enligt principen
ttallt-som-finns-dokumenterat-är-av-intressett och jag har använt årsredovis
ningar, styrelseprotokoll, arkivmaterial, företagsinterna dokument av olika slag,
personaltidning, fotografier, produktbroschyrer och referenslistor. Enhetligt
systematiserat material om företaget har inte funnits (samlat) och jag har inte
ansett det meningsfullt att själv leta på företagets olika enheter och verkstäder.2
Datamateriai om företaget är därför inte fullständigt för tidsperioden och är ej
heller av samma kvalitet genomgående. De dokument som jag tagit del av, t.ex.
styrelseprotokoll, innehåller endast övergripande information men likväl har den
kunnat bekräfta den muntliga information som intervjuerna givit. Min bedöm
ning är de källor jag använt i huvudsak utgör de skriftliga källor som finns i
samlad form på företaget. Hägglunds verkar inte unikt vad gäller bristen på
historiska dokument. Snarare förefaller det vara ovanligt att företag har lika rika
arkiv som t.ex. ASEA.3

I vissa stycken har det företagsinterna materialet kompletterats med annat
sekundärmaterial. Det gäller företagets inrapportering av produktionsstatistik till
Statistiska Centralbyråns Industristatistik4, inrapporterade årsredovisningar till
Patentverkets Bolagsbyrå5 och produktbroschyrer på Kungliga Biblioteket6.
Produktionsstatistiken har använts för att kunna fastställa de olika produkternas

1 Anderson (1989).
2 När projektet startades i december 1985 hade man på Häggiund & Söner just utsett en
person från Hägglunds som ansvarig för att samla och sammanställa det historiska material
som kunde finnas ute på de olika enheterna inom företaget. Jag utlovades tillgång till allt
det material som skulle tas fram. Efter en tids sjukdom avled han något år senare. Inom
Hägglunds har man därefter inte fortsatt det arbete som påbörjats.
3 Axelsson betonar detta och menar att källmaterialet kan vara väldigt varierande vid
företagshistoriska studier: "I Stora Kopparbergs arkiv i Falun fann vi praktiskt taget ingen
brevväxling alls." (1982:107).
4 Industristatistiken för 1922-23 har hämtats från Kommerskollegiums företagsstatistik
son1 förvaras på Riksarkivet. Motsvarande data fr.o.m. 1924 förvaras i SCB:s arkiv.
5 Materialet finns på mikrofiln1 vid Patentverkets arkiv i SundsvalL
6 I mapp AB Häggiund och Söner, okatalogiserat tryck på Kungliga Biblioteket i
Stockholm.
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Produktionsstatistiken har använts för att kunna fastställa de olika produkternas
volym under perioden. Årsredovisningarna från patentverket har i första hand
använts för att beskriva och rekonstruera företagets investeringar. I den mån
andra studier som berör Hägglunds varit relevanta för denna studie har de också
använts liksom tidskrifter och dagstidningar, allt i syfte att komplettera intervju
erna. Då detta är en rekonstruerande fallstudie har jag med hjälp av tidsgenuint
tidningsrnateriaI kunnat förstärka och förtydliga såväl som spegla de resultat
som framkommit genom intervjuerna.

Den struktur som har styrt datainsamlingen har varit företagets produkter. Under
den period som studerats har drygt 100 olika tillverkade och sålda produkter
identifierats. En fullständig sammanställning och tidsangivelse för inalles 108
produkter finns i bilaga 3. Sammanställningen avser självständiga produkter i
bemärkelsen att de har en egen funktion för kund eller inom Hägglunds föränd
ringsprocess. Fullständighet vad gäller alla produkter har eftersträvats samtidigt
som olika produktvarianter och produkter som skiljer sig marginellt från
varandra inte har bildat en "självständig" produktgrupp i sammanställningen.
Hägglunds har präglats av kundorderstyrd produktion vilket i sig innebär att
varje produkt är unik. Av framställningen i kapitel 4 och 5 kommer likheter och
skillnader mellan olika produkter att framkomma.

3.1.4 Forskningsprocessen

Att studera processer är också att genomgå processer. Utvecklingen i en ansats
som denna består aven ständig lärprocess. Lärandet och utvecklingen av teori
sker i etapper. Den förförståelse jag hade inför datainsamlingen var i huvudsak
präglad aven interaktiv ansats med betoning på den dimension som jag kallat
interaktiv i denna studie. Den dimensionen var förhållandevis välartikulerad
redan från projektets början medan den inre dimensionen har vuxit fram.

Jag hade inledningsvis den uppfattningen att företaget genomgick strategiska
förändringar och att detta kan tolkas genom ett rollbegrepp. De teoretiska influ
enserna kom från det forskningsprojekt som kallades "Societal Strategies" och
vilket jag refererat i kapitel 1. Den inre dimensionen i denna studie har senare
utvecklats framför allt när jag insåg att den empiri som växte fram inte helt
kunde förstås med det synsätt jag inledningsvis anlade. Utvecklingen av den
inre dimensionen har framför allt inspirerats av det teoretiska området som be
handlar företagsstrategi i vid mening. En annan influens kom från det parallella
projekt om "Framtider för Malmfälten" som jag ockå nämnt (Anderson &
Hedlund 1981). Det regionala perspektivet var länge en integrerad del av min
forskningsprocess men lät sig inte, p.g.a. sin omfattning, enkelt integreras i den
teoretiska och empiriska helhet som utvecklats i detta projekt. Det inre
perspektivet hade vuxit och jag valde att söka dynamiken i företagets om
vandling genom att studera såväl en interaktiv som en inre dimension. Jag kom
fram till att med min vidareutveckling av den interaktiva ansatsen blev också en
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integrering i studien av den regionala/geografiska skolbildningen alltför
komplex. Slutligen gjorde jag valet att lyfta ur det perspektivet ur denna studie.
Därmed utgick också en mer kvantitativt orienterad studie ur avhandlingen
(Anderson 1991).

I det parallella arbetet med ursprunglig teori, empiri och därefter nyare teori har
mitt lärande befruktats. Jag anser att det slutresultat som denna studie redovisar
utgörs aven helhet av större värde än om arbetet med referensram och empiri
skilts åt. Samtidigt innebär det naturligtvis att den teoretiska och den empiriska
dimensionen inte alltid är varandras identiska spegelbilder. Detta gäller i första
hand den inre dimensionen. Datainsamlingen har framför allt under den första
tiden fokuserat det yttre perspektivet och det inre perspektivet har inte belysts i
fullt samma utsträckning.

3.1.5 Analys - en beskrivning och tolkning i tre steg

Den långa tidsperioden innebär en risk för att det sker en glidning i nivå.
Analysnivån är därför en speciell svårighet att hantera inom fallstudier. Trots att
fa1lmetoden numera är allmänt använd inom företagsekonomin har relativt lite
metodtutveckling skett till hjälp för analysmomentet. Lekvall och Wahlbin
beskriver förhållandet på följande sätt: "Det är inte möjligt att ge fasta regler
för analys i fallstudier. I tvärsnittsstudier och i analyser av tidsutvecklingar
finns en hel del tekniker som hjälper undersökaren att genomföra analysen.
Dessa tekniker bygger på att man kodar sina data i form av mätvärden för
variabler (...) Motsvarande tekniker finns inte för fallstudienanalys - där är man
hela tiden tvingad att använda insidan av huvudet." (1987:221)

Omvandling är ett nyckelbegrepp i denna studie. Beskrivningen söker fånga
industriell omvandling på företagsnivå. Med kunskap om att industriföretags
förändring är nära kopplad till den tekniska förändringen uppstod ett speciellt
problem. På vilket sätt skulle man kunna fånga förändring av företaget och den
tekniska förändringen? Valet föll på produkter och deras produktion. Jag menar
att ett verkstadsföretags produkter och deras produktion kan ses som bärare av
förändring d.v.s. genom att sätta produkterna i strålkastarljus för data
insamlingen så kan man fånga såväl teknikförändringen som förändring i
företaget som inte direkt är knuten till teknisk utveckling eller forskning och
utveckling. Man kan därför hävda att stommen till min beskrivning av företagets
omvandling utgörs av dess produkter. Det huvudsakliga hjälpmedlet i den
kvalitativa analysen har varit den parallella teoriutvecklingen.

Analysen har gjorts i olika steg. Fallet En produkthistoria! beskriver företagets
utveckling enligt det händelseförlopp som förevarit med produkter och krono
logi som bas för strukturen. Detta första steg presenterar en empirinära
beskrivning som är väl förankrad i företaget genom den läsning som flera
personer i företaget gjort.
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Mot bakgrund av fallbeskrivningen har sedan min egen tolkning utvecklats.
Tolkning och förståelse har i första hand erhållits genom en analystisk
beskrivning i referensramens dimensioner. I processen har identifierade kritiska
förändringar av produkter/produktion legat som grund för tolkning och analys
enligt den teoretiska modellen som sedan använts i kapitel 4, 5 och 6. Först
tolkar jag utvecklingen över tiden i termer av förändringar i den inre dimen
sionen i kapitel 4. Jag har där valt att lyfta fram den del av processen som
beskriver hur produkterna och företaget utvecklats internt för att visa på intern
logik i kompetensomvandlingen. Vägledande i arbetet har varit strävan att söka
kopplingar mellan produkterna och kopplingar till företagets strategiska
förändring.

Förståelsen av den inre dimensionen har ständigt ökat genom att helheten har
vuxit fram allteftersom för mig nya berikande data har kunnat tillföras. Därefter
i kapitel 5 har jag analyserat och tolkat processen med avseende på förändringen
av företagets relationer, här kallat den interaktiva dimensionen. På motsvarande
sätt har jag här lyft fram den logik som finns i relationer till andra aktörer vad
gäller produkterna och företagets omvandling. Det är den från Hägglunds per
spektiv upplevda förståelsen av relationernas intensitet, kunskapsutbyte och på
verkan som varit betydelsefullt i min analys. Kapitel 4 och 5 skapar två kom
pletterande bilder av processen som vardera ger en del men inte helheten. Därför
har för det tredje slutligen de båda dimensionerna sammanförts i kapitel 6 där de
analyserats med hjälp aven modell. Genom att sammanföra de båda dimensio
nerna beskriver jag dynamiken i växelverkan mellan dem.

3.2 En metodologisk diskussion av några teoretiska avgränsningar

Genom referensramen och de metodologiska aspekter jag hittills diskuterat i
detta kapitel har jag sökt precisera och argumentera för mitt fokus. Avslut
ningsvis, inför redovisningen av empirin, vill jag diskutera de mer betydande
avgränsningar som detta mitt val av teori och metod innebär. Jag väljer att
presentera denna diskussion här som en avslutning på studiens precisering
eftersom jag anser att avsnittet väl illustrerar det nära förhållandet mellan
teoretiska och metodmässiga val.

Formuleringen av forskningsfrågan och valet av referensram utgör en veten
skaplig positionering. Jag anser att det är framför allt två avgränsningar som
implicit följer av mina val. Det gäller för det första mitt val aven interaktiv
ansats. Resultatet av interaktion är nätverk som definitionsmässigt består av
strukturer av aktörer. Därför inställer sig frågan vilket studieobjektet är. Det kan
avgränsas nivåmässigt och rumsligt. Den rumsliga avgränsningen har
uppmärksammats medan mindre diskussion har ägnats nivåavgränsningen. I min
studie har jag valt en funktionell systemavgränsning genom att sätta det enskilda
företaget i fokus, d.v.s. jag betraktar nätverket från detta företags horisont och
frågan som inställer sig är låter detta sig göras med bibehållen nätverksansats?
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För det andra innebär studien en avgränsning i tid. Jag har nämligen hävdat att
tid utgör en viktig förklaringsfaktor för att skapa förståelse kring industriell om
vandling. Tiden utgör också en viktig byggsten i den nätverksansats som valts
eftersom relationer förändras som ett resultat av aktiviteter över tiden. Genom
processer över tid skapas, bibehålls och utvecklas strukturerna. Genom sådana
processer skapas såväl drivkrafter som bromsklossar. På vilket sätt kan man
forskningsmässigt hantera skillnaden mellan aktörernas upplevda tid ex post?

Avsnittet som följer syftar till att lyfta fram denna studies kritiska frågor till
debatt snarare än att ge läsaren ett entydigt svar. Diskussionen tenderar åter
komma till paradoxala förhållanden mellan delar av system och hela system
men kanske är det just den paradoxen som är kunskapsproducerande (Quinn &
Cameron (red) 1988, Johannisson & Senneseth 1991, (red) 1992, Heligren
1992).

3.2.1 Strukturavgränsning med interaktiv ansats

Begreppet industriell utveckling låter sig inte enkelt hänföras till en nivå utan
har olika innebörd beroende på vilken hierarkisk nivå som avses. Fem hierar
kiska nivåer kan skiljas ut: makro-, meso-, mikro-, millimikro- och den
individuella nivån (Astley 1984, Rautkylä 1992). Med makronivån avses den
nationella nivån vilken oftast kopplas till nationalekonomiska studier. Meso
nivån utgör en förenande länk mellan makro- och mikronivån som är det
traditionella företagsnivån (Glete 1987).

I sin diskussion av mesonivån menar Glete att såväl en del av de national
ekonomiska som de företagekonomiska studieområdena utförs på detta plan.
Han menar att de företagsekonomiska begreppen nätverk, fält och domän kan
hänföras till mesonivån och kallar den för: "... en arena för organiserande
krafter inom det ekonomiska livet ... " (ibid:34). Glete visar på ett gränsområde
mellan national- och företagsekonomi som skapas av den analytiska nivån. En
liknande diskussion återfinns även bland forskare med nätverksansats och jag
låter Easton (1992) utgöra ett exempel. Från att ha studerat relationer på
förhållandevis företagsnära nivå har han kritiskt granskat nätverkets betydelse
och efterlyser mera av studier med nätverk som analysenhet. Easton menar att
den största förståelsen kan erhållas först då hela nätverket omfattas.

Ett mycket vanligt studieområde inom företagsekonomin är det som här har
kallats milli-mikronivån dvs: "The departments or functions within an
organization." (Rautkylä 1992:293) Produktutveckling och FoU är sådana
fUflktionella områden inom en organisation. Nivåbegreppet har uppmärk
sammats av HelIgren et al. (1993) som pläderar för att man måste eftersträva
såväl den individuella, organisatoriska som den övergripande nivån vilken de
kallar industriella fålt. Jag har med dessa exempel speciellt velat peka på att det
inte råder någon enighet eller klarhet i huruvida nätverksansatsen har en
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begränsad nivåtillhörighet. Min utgångspunkt är den att nätverksansatsen väl
kan appliceras på olika nivåer eftersom det inte är nivån i sig utan den struktur
som nätverksansatsen skapar som är intressant.

Det är aktörernas (företagens) agerande som skapar relationerna vilkas struktur
kan beskrivas som nätverk. Eftersom de enskilda aktörernas omvandling inte
sker oberoende av relationerna påverkas också aktörerna av den struktur de är en
del av. Dynamiken uppstår i det symbiotiska förhållandet mellan process och
struktur eller mellan förändring och stabilitet. Genom att dynamiken som skapas
påverkar såväl struktur som process identifieras olika typer av förändringar som
kan beskrivas som att "stabilitet i långsiktiga relationer skapar förändring"
(Hammarkvist ,et al. 1982). Därigenom är det snarare förhållandet mellan
struktur och process som betonas än nivåer. Ett nätverk blir till en struktur ge
nom framväxten av relativt stabila relationer. Relationer uppstår, existerar och
förändras mellan individer. Implicit i nätverksansatsen finns alltså åtminstone
tre nivåer: individ, företag och system av företag. Gemensamt för flera studier är
också att de olika nivåerna sällan är explicit uttryckta. Exempelvis är det vanligt
att man relativt oproblematiskt likt denna studie, likställer individers relationer
med företags. 1

Här kan en parallell dras till den samhällsvetenskapliga diskussionen om struk
turens betydelse. Kännetecknande för en verklighetsuppfattning är att den
verklighet vi lever i är strukturstyrd, d.v.s. strukturen är en del av själva verklig
heten. Inom strukturalismen diskuteras individerna som skapare av strukturen
och individens (upp)levda verklighet som en produkt av strukt....lren. Min upp
fattning är att det finns nätverksstudier som särskilt lyfter fram strukturen i fonn
av själva systemet av företag. Men det finns också studier som menar att det är
upplevelsen av strukturen som är väsentlig. I denna studie har jag som utgångs
punkt att företag agerar i upplevda nätverk, d.v.s. tolkar omgivningen i fonn av
relationer till andra aktörer och agerar utifrån det.2 Diskussionen om analytisk
nivå har velat fästa läsarens uppmärksamhet på att denna avgränsning är viktig,
men att den samtidigt har en vetenskapsfilosofisk dimension som delvis ligger
utanför denna studie.

En annan viktig systemavgränsning anger rumslig dimension. En väsentlig del
av forskning inom området handlar just om positioner och hur centrala respek
tive perifera olika aktörer i nätverket är. Detta implicerar att i periferin finns en
gräns för var strukturen slutar eller är kopplad till andra. Den intressanta frågan
om man är intresserad av förändring blir då om man skall studera nätverkets

1 En sådan behandling är egentligen en form av förtingligande (reifikation) som t.ex.
Johansson (1990) kritiskt diskuterar och menar att just nätverksansatsen kan motverka.
Redan Evan (1965) varnade för risken för reifiering men då just av relationer mellan
fö~~tag.
2 Aven denna korta diskussion kring avgränsning i analysnivå landar i den paradoxala
situationen att nätverksansats kan vara både strukturalistiskt som fenomenologiskt präglad.
Jag tror att så är fallet. Varför skulle inte nätverksansats liksom andra samhällsveten
skapliga ansatser ha tagit intryck från olika håll?
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periferi eller dess centrum. En huvudsaklig inriktning inom nätverksansatsen är
just att finna centrala positioner i nätverk eller de centrala aktörerna.
Granovetters (1973) betoning av svaga lärtkar är tvärtom ett uttryck för att för
ändringen skapas i ytterområdena av starka strukturer. Ett annat sätt att tolka
hans resonemang är att svaga kopplingar från ett nätverk till ett annat utgör
brytpunkterna eller broarna mellan olika nätverk. (Jfr Mattsson 1986.) Dynamik
kan allstå uppkomma genom förändringar mellan nätverk och inom nätverk.
Forskningens svårighet ligger i att empiriskt kunna fånga den perifera gränsen
mellan två förhållandevis välutvecklade industriella system som till sin karaktär
oftast är åtminstone delvis integrerade.

I den här studien hävdar jag att sett från den enskilde aktörens perspektiv är
varje aktör fokal. Det är detta företags nätverk som utgör dess omvärld i vilken
företaget är centrum. Det är de av företaget upplevda nära aktörerna som är
viktiga. Av större betydelse blir då systemavgränsningen för varje enskild aktör,
något som jag diskuterat i referensramen. Till denna refererade problematik
skall läggas att de system som diskuterats befinner sig i ständig föränderlighet
över tiden, något som nästa avsnitt skall uppmärksamma. Tidsperspektivet har
också en koppling till strukturavgränsningen. Oftast studeras och bestäms struk
turens gränser i efterskott även om det historiska perspektivet sällan är så
vidsträckt som i denna studie.

3.2.2 Tid som avgränsning inom interaktiv ansats

Tid kan betraktas instrumentellt, fysiskt mätbar, d.v.s. alla studier måste avse en
viss tidsperiod som forskaren avgränsar sig till (Miettiiä & Tömroos 1991). Tid
kan också ges innebörd. Upplevd tid, d.v.s. själva tidsaspekten, betyder något
för den eller de som upplever den alltså utgör detta en viktig skillnad mellan
studerad aktör och studerande forskare. Inom undervisning talar vi ofta om att
kunskaper måste ges tid att mogna. Med detta menar vi inte bara att en viss
tidsperiod skall förflyta utan just i synnerhet att tiden medför nya upplevelser,
kunskaper, situationer av olika slag. Tiden skapar ett sammanhang för individen
vars kunskaper kan växa och ges mening. Detta förhållande fokuseras av
Miettilä och Tömroos: "Actors cannot escape the past and the way they look at
the present is necessarily guided by their intentions and beliets about the future
of the relationships." (ibid:2) De hävdar att tidsaspekten numera allt oftare
betraktas som "the subjective time concept", d.v.s. ges innebörd inom orga
nisationsstudier men likväl oftast betraktas som en implicit variabel. De för en
direkt polemik med olika forskningsområden som de menar visserligen upp
märksammar tiden som en viktig faktor men likväl oftast implicit. Så är fallet,
konstaterar de, för det s.k. "marketing mix" synsättet, kontraktsteori, trans
aktionskostnadsteori och agentteori. Interaktionsforskningen skiljer sig från de
övriga, menar de, genom att: "... the processual view on exchange is
emphasized, which implies that time is explicitly integrated into the ontology of
the approach." (ibid: 11)
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Miettilä och Törnroos beskriver på vilket sätt tiden har införlivats som en del av
interaktionssynsättet närriligen genom att interaktion sker mellan individer med
erfarenheter vunna över tid, interaktion är en form av anpassning mellan ·aktörer
över tid, och att nätverk utvecklas över tid ur dyader av relationer. Nätverksan
satsen kan därmed sägas ha innebörden av tid som en viktig byggsten och ett
flertal nätverksstudier är just studier av relationers och nätverks utveckling över
tid. Man kan ställa frågan på sin spets och hävda att nätverksansatsens kärna är
just den viktiga betydelsen av tid. Det faktum att tiden ges innebörd kan kopplas
till ett samhällvetenskapligt hermeneutiskt perspektiv där historien tillmäts
betydelse genom att subjektet är en del av historien: "Allt vi erfar är således för
medlat genom en världslig förförstdelse. " (Bengtsson i 1989:101) Med subjekt
avses individen och fenomenologernas 1 fokusering på individens upplevda
verklighet ligger till grund för den tolkningsansats som åberopas i ökande grad
inom företagsekonomin.

Att just historiska studier är ett sätt att fånga iI) tidens betydelse för förståelsen
av verkligheten pläderar Miettilä och Tömroos för. Det paradoxala med just stu
dier i historia är att forskarens begränsade möjligheter att fånga den erfarenhet
med vilken den enskilde individen bedömer och handlar utifrån den situation
vederbörande då befann sig i. Den kan endast rekonstrueras och då med forska
rens långt senare införskaffade förförståelse!

Mitt ställningstagande inför detta dilemma blev att göra en så tidstrogen be
skrivning som möjligt innan min egentliga analys tog vid. Visserligen innebär
min referensram att det endast är en del av historien som beskrivs men genom
den omfattande förankringen av själva beskrivningen har jag försäkrat mig om
att beskrivningen är tidstrogen den upplevelse de intervjuade individerna har.
Det är den upplevda betydelsen av t.ex. styrkan i relationerna som blir viktig
snarare än en mätning av den faktiska styrkan.

Bakom den referensram finns ett antagande som är viktigt att lyfta fram. Rela
tioner och resursomvandling är viktiga förklaringsfaktorer för att förstå företag
då som nu och i framtiden. Teorierna antas inte vara tidsbundna. Däremot är
tidsfaktorn en viktig integrerad del av hur omvandlingen går till på företags
nivån. Relationer byggs upp och förändras över tiden. Resursomvandlingen
präglas av hur den gått till tidigare. Diskussionen av de två väsentliga avgräns
ningarna, nämligen i förhållande till struktur och tid, visar på hur integrerat det
teoretiska synsättet är med den metodologiska utgångspunkten.

l Exempelvis Luckmanns (1975) tolkning av Shiitz.
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4 Hägglunds omvandling - inre dimension

I denna studie uppmärksammas produkters utveckling, inte som processer i sig
utan, som uttryck för den förändring som hela företaget genomgår. Den kallas
för företagets omvandling. Produkterna ses som bärare av och/eller uttryck
för förändring. Produkterna studeras mer specifikt som uttryck för förändring
i det producerande företagets resurser och relationer d.v.s. den inre respektive
den interaktiva dimensionen av företagets omvandling. I detta kapitel skall
Hägglunds huvudsakligen beskrivas och analyseras utifrån den inre dimensio
nen. Den empiriska utgångspunkten för denna analys finns i sin helhet i En
produkthistoria!, den separat publicerade delen av denna avhandling.

Beskrivningen av Hägglunds kompetensomvandling byggs upp av olika avsnitt.
Inledningsvis presenteras Hägglunds produkter 1922-1981 i avsnitt 4.1. Där
efter analyseras, i avsnitt 4.2, antalet produkter och omsättning i sortimentet.
Avsnittet avslutas med en identifiering av fem betydelsefulla grupper av kärn
produkter: fordon inklusive krigsproduktion, elmotorer och svetsartikIar,
gruvmaskiner, fartygskranar och hydraulik. Kapacitetens förändring fokuseras
i avsnitt 4.3. Analys av produkternas nyhetsgrad följer i 4.4. Utvecklingen och
förändringen för respektive kärnproduktgrupp analyseras i avsnitt 4.5.
Analysen tar sin utgångspunkt i resursernas förändring och relateras till
kapacitetsutvecklingen. Efter beskrivningen av Hägglunds kämkompetens
betonas särskilt företagets kultur, ledarskap och strategiska karaktär i 4.6
respektive 4.7. Sammanfattningsvis skall kapitlet visa den del av företagets
omvandling vars logik kan förstås med begreppet kompetensomvandling i
avsnitt 4.8.

4.1 Häggiundsprodukter och deras släktskap

Hägglunds produkthistoria innehåller vid en första överblick en brokig mängd
produkter vars ge·' ensamma nämnare synes svår att bestämma. Den analys
som nu tar sin början skall visa att detta är en synvilla. Att så är fallet kommer
att framgå av likheter och bindningar mellan produkterna. Likheterna består i
hög grad av ett fåtal gemensamma nämnare inom företagets kärnkompetens.
Figur 4: l visar några betydelsefulla produkter som tillverkats inom Hägglunds
1922-1981.1

1 Figuren visar några av produkterna, se bilaga 3 för en fullständig beskrivning.
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Figur 4:1 visar med sitt urval av produkter att det finns en gradvis ökning vad
gäller antal produkter i samtidig produktion. Vidare framgår att en del pro
dukter_ är särskilt långlivade medan andra förekommer under kortare tid. Fi
guren visar också att det finns perioder med såväl fler som med färre produk
ter i produktion. Dessa observationer skall jag återkomma till i avsnitt 4.2.
Först skall jag ge en inblick i vad figur 4:1 däremot inte anger, nämligen
kvalitativa samband mellan de olika produkterna.

När familjeföretaget växte i början på seklet var det genom expansion i den
snickeriverksamhet som Johan Häggiund bedrev. Från allra första början var
det tillgången till träråvaran och kunskapen om hur den kunde bearbetas som
resulterade i snickerier av olika slag. Under tiden från starten 1899 fram till
tjugotalet tillverkades olika typer av snickerier såsom fönster och dörrar,
enklare möbler samt en del åkdon som kälkar och risslor. När aktiebolaget
bildades 1922, utökades snickeriproduktionen mot mer kvalificerade möbler
av finare träslag.

4.1.1 Från möbler till bussar och flygplan

Bilen kom för första gången till Ömsköldsvik i början på tjugotalet. Bilarna
och lastbilarna var öppna fordon. Hägglunds kompetens vad gäller snickerier
kom väl till pass för att bygga över en lastbil till en typ av buss. Även bilarna
behövde byggas över med så kallade toppar. Genom släpvagnar till bilar,
droskbilar och lastbilsflak utvecklades kunskapen om funktionskrav på
fordon. Hägglunds befann sig genom sin förändrade kompetens därmed i
fordonsbranschen och inom företaget hade man så att säga fått smak för
karosseringen som produktion. En satsning på en sådan produktion medförde
att kompetens att bygga bussar utvecklades. Kollektivtrafiken expanderade på
trettio- och fyrtiotalet och beställningar på spårvagnar kom i dess spår.
Bussar och spårvagnar krävde karosserier bestående av såväl trä som metall.
Rälsbussar och dressinkarosser utvecklades också. Kompetensen utveck
lades i takt med kraven på fordonens kvalitet; kraftigare konstruktioner krävde
att såväl metaller som trä förändrades. Till den kunskapen fogades nya
lärdomar om de specifika krav som rälsfordon krävde. De detaljer som
behövdes liksom den elektriska utrustningen köpte Hägglunds till en början in,
men varje nytt fordon som tillverkades medförde en utveckling av kompe
tensen.

Krigssituationen innebar såväl minskad efterfrågan på fordon som ökad efter
frågan på nya produkter. Hägglunds tillverkade till en början en del pontoner
till flygplan och kunde visa ett gott resultat. Pontonerna och även flygplanen
innehöll relativt stora mängder trä. Den ursprungliga kunskapen om träbear
betning och den ökande kunskapen om hantering av metaller, vilken lett till att
Hägglunds utvecklat en egen patenterad konstruktion bestående av stål och trä,
var en del av kompetensen för att tillverka flygplan. Hägglunds fick i samband
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med andra världskriget en order på att göra ett helt flygplan, som vid den
här tiden hade betydande inslag av trä i sin konstruktion. Flygplanstillverk
ningen, som var mycket krävande, medförde att Hägglunds satsade intensivt på
kvalitet i tillverkningen vilket i sin tur ledde till byggande aven ny verkstad.
Dessutom utbildades hela personalen med kraftig kapacitets- och kompetens
höjning som följd.

Kriget gav upphov till en annan typisk produktion nämligen gengasaggregat
och gengaskol. Inhemska bränslen var de enda tillgängliga och gengastill
verkningen blev en naturlig del av fordonsbranschen under kriget. Dessutom
hade Häggiundsfamiljen tillgång till råvaran gengaskol. Gengastillverkningen
utgjorde under kriget en betydande del av Hägglunds verksamhet. Släpvagnar
för att bära aggregaten var förhållandevis enkelt att konstruera med tanke på
den kunskap som nu fanns inom företaget.

4.1.2 Fordonstillverkningen ger avknoppningen el- och svetsartiklar

Utvecklingen av bussarna gick relativt stadigt och snabbt. Sveriges bussantal
ökades ständigt (med undantag för krigsperioden) och den intensifierade trafi
ken ställde ökade krav på bussarnas konstruktioner. Det krävdes högre sta
bilitet och kraft i konstruktionerna, det krävdes svetsade konstruktioner.
Hägglunds hade inte svetskunskap men man beslutade sig för att utveckla en
sådan. Detta lyckades i så hög grad att ett nytt produktområde föddes nämligen
produktion av svetsströmkällor, =maskiner, =verktyg och =tillbehör. 1

Företagsledningen hade ett intresse för att ta upp nya produkter och att lösa
nya tekniska problem. Det fanns sålunda inget motstånd mot nya produkter i
företaget. Tvärtom uppmuntrades den sortens entreprenörskap.

Under utvecklingsarbetet med svetsartiklarna hade man också upptäckt att det
fanns en kraftigt växande efterfrågan på elektriska motorer av alla slag.
Motorer var en viktig relativt standardiserad insatsvara i efterkrigstidens
snabba industritillväxt. Den kunskapsinhämtningen gav upphov till en
produktion av elektriska motorer och tillbehör exempelvis växel
strömsgeneratorer av skilda slag.2·Elektriska motorer var inte svåra att
tillverka erfor man och dessutom behövdes elektriska komponenter till
produktionen av spårvagnar. Sökandet efter nya produkter hade efter kriget
börjat bedrivas på ett mer systematiskt sätt eftersom man hade erfarit en
sårbarhet av att vara beroende av endast en produktgrupp. Motortill
verkningen kom att bli Hägglunds första standard- och volymproduktion
vilken också krävde en helt annan kompetens än tidigare. Det blev nödvändigt
att göra stora investeringar i en produktionsapparat som möjliggjorde rationell

1 Jag har valt att fortsättningsvis tala om svetsartikiar. I denna grupp ingår en mängd olika
typer av produkter som är nära släkt med varandra.
2 Jag har valt att fortsättningsvis tala om elektriska motorer. I denna grupp ingår en mängd
olika typer av produkter som är nära släkt med varandra.

71



produktion. På sikt krävdes också lagerkapacitet och försäljningsadmini
stration.

Familjen Hägglunds starka känsla för bygden har också givit upphov till att
produkter kommit in i Hägglunds produktion. Dessa var produkter som inte på
ett självklart sätt knöt an till den övriga produktionen. Men kopplingen fanns i
kompetensen, det man kunde och trodde sig kunna tillverka åtog man sig att
producera när det blev aktuellt. Exempel på sådana produkter var skidor, be
tongfundament, mejerimaskiner och skolbänkar.

Ett annat kännetecken för Hägglunds brödraskara var dess intresse för teknik
och produktion. Ett antal produkter har kommit in i sortimentet tack vare ett
aktivt sökande efter nya tekniska lösningar på olika problem. Den första
svetsmaskinen tillverkades av detta skäl liksom vedbastuaggregaten som
ursprungligen togs fram för att värma upp verkstaden för flygplansproduk
tionen. Avfallskvarnen Disperator är ett annat sådant exempel. Denna
sökprocess efter produkter som präglat företaget förefaller i större utsträck
ning ha styrts av intresset för nya tekniska lösningar än av tron att det fanns en
möjlighet till kommersialisering för produkterna. Sextiotalets exempel härpå
är den egenutvecklade tunnelbanevagnen. Även sjuttiotalets armernotor
cykel var i hög grad ett försök att ta sig an en ny teknisk utmaning. Detta
sökande gav vissa marknadsmässiga fullträffar efter hand men i några fall var
det mindre lyckat.

4.1.3 Småningom börjar man söka efter nya produkter

Flera nya produkter som beskrivits ovan startades därför att man hade för
måga att omsätta de tillfälligheter och möjligheter som uppkom i det löpande
arbetet med tillverkning och försäljning av existerande produkter. Satsningen
på andra produkter var resultat av ett aktivt sökande efter produktion som
kunde passa den kompetens som företaget hade. Trådbussen var ett sådant
exempel liksom den produktion av gruvmaskiner som inleddes med gruv
loken. Ett annat exempel där nyfikenhet inför tekniska utmaningar samt en
förkärlek för nyheter ledde Hägglunds in på nya produkter var licensen från
det företaget Joy d.v.s. tillverkning av amerikanska gruvmaskiner i Sverige.
Inom företagsledningen bedömdes att tillverkning av gruvmaskiner skulle
kunna utgöra ett lämpligt produktionsområde samt att det torde finnas en
marknad för dessa fordon i början på femtiotalet. Licensen mjölkades på
finesserna och ett utvecklingsarbete sattes igång inom Hägglunds. Småningom
kom man fram med helt egna produkter för underjordsdrift. Här fanns natur
ligtvis en koppling till fordonstillverkningen via kompetensen inom företaget.
Erfarenheten av att tillverka fordon var naturligtvis viktig i Hägglunds första
helt egna utveckling av ett transportfordon. Gruvmaskinen Joy blev början
som sedan följdes av det egentillverkade skytteltåget och Häggloadern.
Arbetet med gruvmaskinema krävde mycket investeringar men en höjd
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kompetens blev en följd därav. Gruvmaskinerna utgjorde en brygga mellan
den avtagande efterfrågan på bussar och den därpå följande produktionen till
försvaret. Gruvproduktionen kom också till när det fanns ett behov i företaget
av att fylla upp den kapacitet som byggts upp för fordonstillverkningen. Med
gruvmaskinerna kunde kompetensen och kreativiteten inom företaget leva
vidare och utvecklas. Den kunskap om tyngre produkter som gruvmaskinerna
tillskapade kom att få betydelse för de kommande försvarsleveranserna.

Försvarsleveranserna under kriget samt det kunnande om tunga fordon som
företaget utvecklat hade skapat en grund till att Hägglunds kunde bygga om
tornel till försvarets stridsvagn 74 när förfrågan kom på sent femtiotal. Detta
gav upphov till en ny typ av kompetensutveckling inom företaget. Det är i stor
utsträckning lönsamheten i försvarsleveransema som bidragit med resurser till
företagets relativt sett mycket stora utvecklingsavdelning och -kompetens.
Varje ny order från försvaret har medfört att denna kompetens har utvecklats
och förstärkts. I samband med bandvagnen lyckades Hägglunds kombinera en
kunskap om fordon till försvaret till en produkt som kunde nyttjas även på den
civila marknaden. Bandvagnen är den enda produkten till försvaret som gav
upphov till verkligt stora volymer.

4.1.4 Hydrauiik och fartygskranar - två produkter i helt egen design

Hydraulmotorn är det främsta exemplet på en teknisk lösning inom företaget
som har kunnat förvandlas till en marknadsmässig produkt - detta skedde när
man kopplade samman motorn med däckskranarna. Man hittade den miljö där
motorns egenskaper var unika. Detta blev också start för utvecklingen av
hydrauliska fartygskranar. Relativt kort efter det att kranproduktionen var
sjösatt med lovande resultat började man arbeta med hydraulmotorn som en
självständig produkt. Inom Hägglunds menade man att den borde kunna finna
avsättning inom andra krävande miljöer. Därför fortgick utvecklingsarbetet
och småningom kom hydraulmotorn att utgöra en väsentlig del av Hägglunds
produktion.

Under den senare delen av den studerade perioden har ett ökande antal pro
dukter köpts in eller övertagits från andra företag. Syftet med detta har varit
att söka åstadkomma synergieffekter vad gäller produkter och produktion.
Truckar och elektriska fartygskranar var sådana exempel. Detsamma var
fallet med de olika rälsfordon som återigen togs upp i produktion på sjuttio
talet. Skillnaden var den att nu var Hägglunds underleverantör till ASEA.

4.1.5 Kärnkompetens och kärnprodukter

Sammanfattningsvis har presentationen visat på att det fanns ett samband
mellan de olika produkterna som kan spåras till en slags företagsspecifik
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applikationskompetens snarare än produkterna i sig. Produkternas tillverkning
krävde en likartad kompetens som hela tiden utvecklades i takt med att kraven
på produkterna ökade. Det var framför allt den hantverksmässiga industri
produktionen som dominerade även om också viss volymbetonad produktion
förekom. Produktionen var kundorderstyrd i mycket stor utsträckning. Pro
duktionens och försäljningens lyhördhet för kundens krav utgjorde också en
fonn av kämkompetens som jag skall återkomma till i nästa kapitel.

Genom beskrivningen framträder också en oräddhet för att ta risker vad gäller
nya produkter i såväl produktion som på marknad. Den kompetensen kan
spåras till ledningens prägling av företagskulturen som kan beskrivas dels som
"kan dom så kan vi" om konkurrenter, "ta Dig an tekniska problem som spän
nande utmaningar" för produktutveckling, och "låt ingen annan göra det vi kan
göra själva" vad gällde den egna fönnågan. Ledningens ständiga sökande efter
ny produktion är också präglad av detta tänkesätt vilket sedan förstärkts i och
med insikten om behovet aven blandad produktion för riskspridnings skull.

Hägglunds baskompetens var en för all produktion gemensam basresurs från
vilken utvecklades företagsspecifik kompetens genom kärnprodukter.1 De pro
duktgrupper som var bärare av och utvecklare av sådan kompetens kallar jag
för kärnprodukter. I beskrivningen ovan har jag karaktäriserat sambanden
mellan produkterna. Figur 4:2 skall särskilt illustrera fem kärnprodukt
grupper.

Fi~ur 4:2 Kämproduktgrupper utvecklas

EI- och svetsartildar-------.

Fordon

Hydraulmotorer

<0--F-art-y-g-skr-a-n-ar-----

Militära fordon

1930 40 50
~IFIIJo'llllll

Rälsfordon

Gruvmaskiner

Fordonsproduktionen utgjorde stommen bland kämprodukterna sedan slutet av
tjugotalet. Redan i mitten på trettiotalet kom svetsproduktionen igång och tog
fart i slutet på fyrtiotalet i samband med att eltillverkningen också blev en

1 Jämför Forsgren et a1.s (1982) begrepp företagsspecifik basteknologi och
applikationsteknologi.
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avknoppning från fordonstillverkningen. I början på femtiotalet utvecklades en
ny kärnprodukt genom beslutet att börja tillverka gruvlok och senare gruv
maskiner. I slutet på femtiotalet inleddes en tillväxt av militära fordon. Med
början på sextiotalet tillkom fartygskranar som en komplettering till kärn
produkterna och kort därefter blev hydraulmotorn som var kämkomponent i
kranen en självständig produkt. I början av sjuttiotalet skedde stora föränd
ringar inom produktprogammmet fordon och en förgrening mot dels militära
och dels civila fordon blev synlig.

Denna första karaktäristik av logiken i den inre dimensionen kommer jag att
fördjupa efter det att en mer kvantitativt inriktad analys av hela företagets
produktion genomförts i nästa avsnitt.

4.2 Produktsortimentets tillväxt och förändring

Detta avsnitt skall närmare beskriva produktsortimentet som helhet. Först skall
variationen mätt i antal produkter över tiden närmare analyseras. Därefter
kommer en jämförelse mellan nytillkommen respektive avslutad produktion,
följd aven analys av livslängden på produkterna. Slutligen analyseras produk
ternas andel av omsättningen. I detta avsnitt behandlas varje produkt som en
produktgrupp och kärnproduktema som analysenhet återkommer i avsnitt
4.2.4.

4.2.1 Produkter vid olika tidpunkter

Ett intryck från Hägglunds samlade produktion är att det tillverkats en mängd
produkter över tiden. För att klarare belysa det har figur 4:3 tagits fram. l

Varje stapel i figuren är ett tvärsnitt som beskriver antal produkter i produk
tion vart tionde år med början 1926-27. En stor variation blir synlig och
figuren uppvisar tydliga likheter med en produktlivscykelkurva. Inledningsvis
ökade antalet nya produkter i relativt måttlig takt, produktsortimentet blev
sedan snabbt mycket brett under såväl fyrtio- som femtiotalet för att sedan öka
i något måttligare takt på sextiotalet.2 Sjuttiotalet slutligen uppvisade ett trend
brott genom att sortimentet blev smalare.

l Se bilaga 3 för en beskrivning av alla produkter över tiden. Figur 4:3, 4:4 och 4:5 baserar
sig på bilaga 3.
2 Det förefaller alltså som om den fonn som en produktlivscykel visar skulle kunna
användas för beskrivningen av tillväxtförlopp i mer allmän bemärkelse.
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Fi~ur 4:3 Antal produkter i produktion vid olika tidpunkter

Antal produkter

40
35
30

25
20

15
10

~ .. - I År

1925-26 1935-36 1945-46 1955-56 1965-67 1975-76

I mitten på tjugo- och trettiotalet tillverkades 5 respektive 7 olika produkter
samtidigt. I samband med kriget startade en tillväxt i antal produkter som höll
i sig ända in på sextiotalet. I mitten på fyrtiotalet hade antalet produkter ökat
kraftigt till 17. Så många som 28 olika typer av produkter var från femtio
talets mitt mer eller mindre ständigt i produktion ända fram till 1965-66 då
antalet produkter ökat till 37. I mitten på sjuttiotalet hade antalet produkter
minskat till 34.

Innehållet i figur 4:3 är ett uttryck för företagets förändring över tiden. Figu
ren beskriver företagets omvandling från produktion av relativt få (likartade)
produkter, till tillverkning aven mängd (olika) produkter under en lång
period som bryts först i mitten på sextiotalet. Vid periodens sista årtionde var
nämligen några produktkoncept styrande för vilken typ av produktion som
skulle tas upp. Det betyder inte att omsättningen av produkter minskade på
sjuttiotalet, som framgår aven mer detaljerad analys av omsättningen inom
produktsortimentet.

4.2.2 Nya och utgående produkter

Nästa figur (4:4) beskriver antalet nya produkter respektive nedlagda eller av
yttrade för tioårsperioder. Figuren visar totalt antal tillkommande respektive
utgående produkter som ett aggregat för respektive tioårsperiod. Från 1922
till 1931 tillfördes två produkter och två slutade tillverkas. Under perioden
1932 till 1941 påbörjades produktion av 18 nya produkter och endast sju ut
gick. Nästa period presenterades ytterligare 16 nya produkter medan 15 togs
ur produktion. Under de nästföljande perioderna startades ny tillverkning av
26, 14 respektive 28 olika produkter.
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Figur 4:4 Tillkommande och utgående produkter
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Orsaken till att de nya produkterna började produceras har redan något belysts
i avsnitt 4.1 och jag skall också återkomma till det. Det är dock intressant att
notera på vilket sätt ny produktion kommit till eftersom skälen härför har
ändrats över tiden. Flera tillkommande produkter ända fram till mitten på
femtiotalet var nytillverkning i egen regi, på eget initiativ inifrån Hägglunds.
Under sextio- och sjuttiotalet började däremot ett flertal nya produkter
tillverkas genom att produktion antingen köptes in eller övertogs från andra
företag. Framför allt har det skett flera produktbyten med ASEA. Under
senare tid slutligen köpte Hägglunds in företag med existerande produktion.

Figur 4:4 visar att det minskade antalet produkter under den sista tidsperioden
från figur 4:3 inte berodde på att man avstod från ny produktion. Snarast be
rodde den på den stora mängd produkter som slutade tillverkas på femtiotalet.
Då avslutades produktion av 11 produkter. Att hela 28 produkter utgick på
sextiotalet var resultatet aven medveten omstrukturering av produktgrupperna
och produktionen. Detta fortsatte på sjuttiotalet med 18 utgående produkter.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att en del produkter slutat tillverkas. För
det första har produkter sålts. Skäl till försäljning har varit att produkten inte
längre varit lönsam (t.ex. busskarossering), inte passat in i Hägglunds övriga
produktion (t.ex. skidtillverkning, truckar) eller att Hägglunds varit i behov av
kapital (elmotorer och svetsartiklar). För det andra har produkter lagts ned till
förmån för annan produktion (Lex. motorcyklar, möbler). För det tredje har
produkter lagts ned eftersom de inte efterfrågats längre (t.ex. trådbussar,
gruvlok). I de två första fallen har andra tillverkare fortsatt produktionen och
där har således konkurrens från andra tillverkare haft betydelse. I det tredje
fallet har konkurrens från substitutprodukter haft betydelse för Hägglunds
beslut. I sammanhanget bör också nämnas att för vissa produkter var avsikten
aldrig att fortsätta tillverkningen längre än för den tillfälliga ordern (t.ex.
skolbänkar och mejerimaskiner).
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Sammantaget visar figur 4:3 och 4:4 att det under hela den studerade perioden
ständigt har startats upp ny produktion i relativt stor omfattning. Under den
andra halvan av perioden d.v.s. tiden mellan 1952-1981 tillfördes i genomsnitt
drygt två produkter varje år samtidigt som också nästan två produkter per år
togs ur tillverkning. Omsättningen av produkter eller den sammanlagda för
ändringen av nytillkommande och avslutade produkter ökade hela tiden under
den studerade perioden och var sålunda högst under sjuttiotalet. Detta visar att
den gängse historieuppfattning inom företaget som säger att produktionen
skulle ha varit mer splittrad på olika produkter förr, inte stämmer helt, efter
som omsättningen av produkter hela tiden ökade. En förklaring till den
historieuppfattningen kan emellertid vara att de produkter som tillverkades
under senare tid genom omstruktureringen upplevdes som mer lika varandra.

Sammanfattningsvis har mer än hälften av produkterna i figuren tillverkats
under fem år eller kortare tid. I kategorin "kortlivade" produkter bestående av
inalles 44 produkter, finns 14 produkter som endast tillverkats under ett år och
30 med en livslängd på 2-5 år. De kortlivade produkterna har sammantaget
varit relativt marginella i sin påverkan av företagets hela kompetensomvand
ling.

Analysen har hittills visat på att antalet produkter mot slutet av perioden stabi
liserades kring ett trettiotal. Främst skedde genom att antalet produkter har
lagts ned i ökande omfattning eftersom antalet nya produkter har ständigt ökat
om än i avtagande takt. För att kunna identifiera de olika produkternas
respektive betydelse är det också viktigt att närmare granska vilka produkter
som funnits med länge.

4.2.3 Produkternas livslängd

I den följande analysen visas den genomsnittliga livslängden för de olika pro
dukterna. Figur 4:5 omfattar endast produkter för vilka tillverkning både
startats och avslutats under perioden 1922-1981.1 Noteras skall först att ingen
av de ursprungliga produkterna d.v.s. de som tillverkades från aktiebolagets
bildande 1922 fortfarande fanns i produktion 1981. Livslängden har avrundats
till intervall om fem år, d.v.s. till och med fem år är den kortaste tillverk
ningstiden och den längsta är följaktligen 46-50 år (busskarosserier).

l Analysen avser endast de produkter för vilken produktionen avslutats under perioden
inalles 79 stycken.
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Figur 4:5 Livslängd för produkter för vilka tillverkning avslutats före 1982
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Ett fåtal produkter som har tillverkats under mycket lång tid. Utöver den i
särklass mest långlivade produkten, busskarosserier, har gruvmaskiner,
svetsutrustning och elutrustning till spårvagnar tillverkats under minst ett
trettiotal år. Detsamma gäller rälsfordon av olika slag med reservation för att
den produktionen skett med avbrott vissa perioder. I gruppen tjugoåringar
ingår fordon till försvaret, elektriska motorer, fartygskranar och hydraul
motorer. Av de 27 produkter som fanns i sortimentet 1981 har fyra rötter i
femtiotalet, sex i sextiotalet och resten var produkter från sjuttiotalet. De flesta
"livaktiga" produkterna i början på åttiotalet var sålunda relativt unga. Bland
de äldre fanns: rälsfordon, försvarsfordon, gruvmaskiner, fartygskranar och
hydraulmotorer. Åldern på produkterna är en viktig faktor när det gäller att
skilja ut kärnprodukter eftersom kämkompetens förädlas över tiden. Nästa
fråga gäller vilka produktgrupper som varit volymmässigt betydelsefulla.

4.2.4 Produktgruppernas andel av faktureringen

Produkternas andel av produktionen skall nu analyseras. Den bild som fram
träder i figur 4:6 visar tydligt ett fåtal produktgruppers dominans. I figuren
används andra och något grövre mått på skillnaden mellan olika produkter än
tidigare.1 Det är den producerade och försålda andelen av hela företagets pro
duktion som ligger till grund för kategoriseringen.

Sedan de ursprungliga snickerierna lagts ned till förmån för produktion av
fordon har dessa utgjort en dominerande produktgrupp men med avtagande
betydelse för försäljningsvolymen. I gruppen fordon ingår bussar, rälsfordon

1 Inom företaget fmns inte någon (samlad) statistik för den studerade tidsperioden.
Underlaget har därför hämtats från den av Hägglunds årligen inlevererade produktions- och
försäljningssammanställningen till Industristatistiken, vilken finns på Riksarkivet för åren
1922-23 och för åren därefter på Statistiska Centralbyrån, fortsättningsvis kallad
produktionsstatistik.
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och fordon till försvaret. Bussarna utgjorde störst andel av fordonsproduktio
nen fram till femtiotalet då bussproduktionen avtog. Övrig fordonstilverkning
bestod under samma period huvudsakligen av olika rälsfordon. Produktionen
av bilkarosserier av olika slag var sålunda synnerligen marginell. Från slutet
av femtiotalet började fordon till försvaret öka sin andel av fordons
produktionen en ökning som fortsatte att i avsevärd takt för att utgöra en
betydande andel i slutet av perioden. Uppgången i slutet på sextiotalet var till
stor del leveranser av fordon till försvaret

Krigsproduktionen av flygplan och gengasprodukter var dominerande under
kort tid. Anmärkningsvärt snabbt växte elmotorer och svetsartiklar ända till de
såldes i mitten på sextiotalet. I figur 4:6 framgår volymtillväxten för produk
terna fartygskranar och hydraulik från sextiotalets början. 1 I gruppen övrigt
var gruvmaskiner den avgjort största produkten även om det har inte varit
möjligt att precisera gruvmaskiner som separat produktion i statistiken. Av
intresse är gruppen övrigts relativt stora andel på femtiotalet. Det var då pro
duktionen av gruvmaskiner startade men femtiotalet var också det decennium
som har haft högst nettotilIskott av nya produkter.

Fi~ur 4:6 Produkternas andel av faktureringen 1924-81
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1 Figuren har tagits fram från produktionsstatistlk: inlevererad till Statistiska Centralbyrån.
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Av figuren kan man dra den slutsatsen att flertalet produkter d.v.s. gruppen
övrigt av det dryga IOO-tal tillverkade produkter som identifierats haft margi
nell betydelse för volymen. De stora och betydelsefulla produkterna som
framgår av figuren är fordon, flygplan och gengas, elmotorer och
svetsartiklar, däckskranar och hydraulik. Dock är det inte uteslutande volym
mässig storlek som spelat roll. Under en kort inledande period hade
snickerierna stor volym, men de var framför allt viktiga som ursprungskälla
för komptensförändringen. Likaså gruvproduktema har varit betydelsefulla
även om de inte haft relativt stor volym. Möbelproduktionen övergick snabbt i
fordonsproduktion. Krigsproduktion nämligen flygplan och gengasaggregat
som tillverkats under en kortare period producerades till fordonskunder.
Därmed har de fem kämproduktgruppema utkristalliserats: fordon, elmotorer
och svetsartikIar, gruvmaskiner, fartygskranar och hydraulmotorer.

Fordonsproduktionen har sammantaget över tiden utgjort den största volymen
i Hägglunds produktion. Det finns ett tydligt internt samband mellan de
olika fordonsprodukterna. Produktionen var likartad och kompetensen ut
vecklades kontinuerligt med varje nytt fordon. Den tydliga kopplingen mellan
fordon och "krigsproduktion" var att volymen inom produktionen kunde
upprätthållas. Mindre tydlig men viktig är kopplingen kompetensmässigt.
Gengasaggregaten gjorde att kompetensen kunde vidmakthållas. Flygplanen
krävde nyutveckling av kompetens. El- och svetsartiklarna har samma
ursprung d.v.s. som ideer från fordonsproduktionen. De hade en likartad
produktion och utvecklades parallellt. Produktionen och försäljningen av
elmotorer och svetsartiklar av helt annan karaktär än för fordon och medförde
en kompetensutveckling på försäljningssidan. Gruvmaskinerna var ett eget
kompetensområde. Hydraulmotorn och fartygskranarna var nära
sammankopplade på produktions- och kompetensområdet.

4.3 Kärnprodukter och kapacitetsförändringen i företaget

I den vidare analysen skall jag nu närmare följa de fem olika kämprodukternas
förändring i kapacitet och kompetens. Inledningsvis skall jag koncentrera
genomgången på den förändring av resurser som jag kallat kapacitets
förändring. Här avser jag i första hand en volympåverkan på resursuppsätt
ningen.1 Inledningsvis skall kapaciteten att producera närmare beskrivas.

1 Jag har valt att beskriva företagets volymförändringar i resurser med hjälp av begreppet
kapacitet. Det är ett sätt att skilja en tillväxt i resurser från den mer kvalitativa förändringen
som jag senare kommer att beskriva med begreppet kompetensomvandling
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4.3.1 Produktionskapacitet

Fordonstillverkningen har under hela den studerade perioden utgjort en bas
för kapacitetsutvecklingen och det gäller i synnerhet busstillverkningen efter
som inget annat fordon har nått en liknande volym. Bussproduktionen växte
kraftigt redan i slutet på tjugotalet. Många nya medarbetare anställdes och man
investerade just i syfte att utveckla karosseringen. Tjugotalet uppvisar en
mycket kraftig tillväxt i såväl anställda som omsättning. Den allra kraftigaste
kapacitetsutvecklingen som uteslutande kan hänföras till bussproduktionen
skedde i slutet av trettiotalet då bussproduktionen i stort sett ansvarade för hela
tillväxten.

Bussproduktionen som var ett hantverk skapade volym i verksamheten och
hade de första 30 åren en tillfredställande lönsamhet. Under trettiotalet gjordes
inga stora investeringar i varken maskiner eller fastigheter. Med undantag för
krigsåren ökade tillverkningsvolymen för bussarna kontinuerligt fram till
toppåren i slutet av fyrtiotalet. Kapaciteten utvecklades med start redan i slutet
av tjugotalet och fortsatte sedan för att mot slutet av trettiotalet möjliggöra att
Hägglunds tillverkade cirka 200 bussar per år. Den produktionen utgjorde tre
fjärdedelar av företagets omsättning. Busstillverkningen svarade för den
ordentliga stommen till företagets produktion under lång tid. Den var en slags
trygghetsgaranti för övriga produkter.

Figur 4:7 visar en stadig tillväxt i antal bussar fram till krigsutbrottet med viss
variationen mellan två år. Försäljningen gick ned 1939 p.g.a. att det inte fanns
inhemskt bränsle att driva bussarna med. Direkt efter kriget återuppstod efter
frågan igen och 1948 nåddes en topproduktion som sammanföll väl i tiden med
att kollektivtrafiken byggs ut i landet. Från femtiotalet var inte lönsamheten
lika god inom busstillverkningen.1 Fortfarande utgjorde busstillverkningen en
volymmässigt stor del av produktionen och nådde en andra topp genom
ombyggnationerna inför högertrafiken i mitten på sextiotalet men den tidigare
lönsamheten kunde inte uppnås. Ingen av de övriga fordonsprodukterna nåddes
upp till den volym som busstillverkningen gjorde varken i antal karosserier
eller försäljningsvärde. Volymmässigt var spårvagnsproduktionen inte alls lika
betydelsefull som för bussarna. Den var dessutom betydligt mer ojämn.
Detsamma gällde övriga spårbundna fordon som fick större volym först sedan
busstillverkningen såldes.

1 Det fmns inga siffror för lönsamheten från den tiden. Jag har inte kunnat mäta lönsamhet
utan har fått lita till de bedömningar som gjorts inom företaget.
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Figur 4:7 Hägglunds bussproduktion 1924-53
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Militära fordon kom att få ökande betydelse för lönsamheten. Även om dess
utveckling var mycket resurskrävande var lönsamheten ändå relativt bättre än i
bussproduktionen. En del av kostnaderna för nyutveckling betalade kunden
löpande före leverans. Även om produktionen av de militära fordonen hade
betydelse för lönsamheten medförde den inte någon expansion av tillverk
ningskapaciteten eftersom den produktionen ersatte minskningar inom annan
produktion.1

Krigsprodukternas betydelse för produktionskapaciteten var att volymen kunde
upprätthållas när bussproduktionen avstannade. Dessutom innebar flygplans
produktionen med investeringar i ny verkstadshall en första verklig koncentra
tion på produktionsprocesser. I och med att elmotorer och svetsartiklar växte
fram som självständiga produktgrupper krävdes också ökad kapacitet på
relativt kort sikt. I början av femtiotalet köpte man en fabriksanläggning i
Ömsköldsvik för att utöka verkstadskapaciteten och tidigt hade man börjat
anställa kvinnor till produktionen eftersom det rådde brist på arbetskraft.
Redan från början var denna produktion utsatt för krav på kostnadseffektivitet

1 Källa: Produktionsstatistile Ökning i tillverkningskapacitet har bedömts med hjälp av
inköpta maskiner och inventarier och/eller utbyggnad av verkstadskapaciteten samt antalet
nyanställningar. 1981 års pris har genomgående använts för fastprisberäkningarna. Som bas
för beräkningarna har jag använt konsumentprisindextaI1914-1985, Statistiska meddelanden
p 15 SM 8601.
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eftersom pris var ett konkurrensmedel för försäljningen av elektriska motorer
och även svetsartikIar. Personalen fick lära sig att arbeta under tidspress och
tidsstudier. Vidare rekryterades ingenjörer framför allt för att effektivisera
elmotorproduktionen.

El- och svetsproduktionen expanderade volymmässigt snabbt och i början på
femtiotalet utgjorde de företagets näst största produktgrupp. Löpande tillför
des nya~ typer och tillbehör inom elsidan vars produktsortiment hela tiden
växte. Redan i början på femtiotalet inköptes en ny fabrik och i slutet av
femtiotalet byggdes en till för den ständigt växande produktionen. För
produktionen investerades också i diverse maskinell utrustning. Lönsamheten
var tillfredställande på femtiotalet men det blev allt svårare att klara en hög
lönsamhet med den kraftiga expansion som skedde på sextiotalet. För elmotor
produktionen bedrevs också ett utvecklingsarbete framför allt vad gällde
typrationaliseringar och förenklad produktion. I slutet av femtiotalet kom
Hägglunds att skapa en liten nisch på marknaden. Det var motorer i större
storlekar som var en slags specialtillverkning för vissa kunder. Detta innebar
anpassning till kunders krav och utgjorde mindre volymer. Den typen av
motorer tillverkades inte av de större konkurrenterna. Försäljningen av den
nya fabrikens produktion 1967 sammanföll med hårdnande konkurrens och
minskade marginaler på försäljningen. ASEAs och Esabs förvärv av hela
denna produktionen utgjorde ett finansiellt tillskott för Hägglunds men ett
avbräck vad gäller produktions- och försäljningskapacitet.

Gruvproduktionens betydelse för produktionskapaciteten kan hänföras till
investeringar i tyngre produktionsutrustning. Under femtiotalet var utveck
lingen av gruvprodukterna relativt kostsam men därefter har de bidragit till ett
finansiellt tillskott. Tillverkningen av fartygskranar blev från mitten av
sextiotalet betydelsefull för produktionskapaciteten. Fartygskranen innebar
småningom såväl en ökning av densamma som ett lönsamhetstillskott. Dock var
fartygskranar konjunkturkänsliga produktier vilka också påverkades av
strukturomvandlingen inom varvsindustrin varför lönsamheten under den
senare delen av perioden var varierande. Hydraulmotorn som "egen" produkt
krävde mycket finansiella såväl som produktions- och försäljningsresurser
innan den uppbar någon acceptabel lönsamhet i sin helhet. Det skedde först
under den senare delen av den studerade perioden. De sålda motorerna uppbar
tidigt goda marginaler men försäljningsvolymen var inledningsvis inte
tillräcklig.
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Innan jag går vidare till att analysera försäljningskapaciteten skall jag belysa
beskrivningen av produktionskapacitet med hjälp av antal anställda, omsätt
ning, vinstutveckling och investeringar på Hägglunds. 1 Sett över hela den
studerade perioden har antalet anställda vuxit nästan oavbrutet fram till 1967
för att därefter ligga mera konstant kring 2 000 personer. Eftersom produk
tionen varit relativt arbetsintensiv under hela perioden kan man tolka ökningen
av antalet anställda fram till mitten av sextiotalet som en ökning av produk
tionskapaciteten.

Fi~ur 4:8 Antal anställda 1922-1981
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Eftersom förädlingsvärdet på merparten av Hägglunds produkter varit relativt
högt är det av intresse att jämföra omsättningen med antal anställda vilket
figur 4:9 anger. Omsättningen i fast penningvärde har vuxit snabbare än
antalet anställda i slutet av perioden. Under lång tid var emellertid omsätt
ningsökningen per anställd i fast pris relativt måttlig. Förklaringen ligger
delvis i den förhållandevis höga graden av kvalificerat hantverk inom
produktionen. När orderingången har ökat har det krävts fler anställda.

1 Bilaga 4: Anställda
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Figur 4:9 Omsättning per anställd 1922-811
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Fram till 1967 var Hägglunds uteslutande ett familjeföretag. Det fanns inga
explicita avkastningskrav. Den skillnad som framträder mellan perioden 1922
1943 och perioden 1944-1967 är att investeringarna ökar påtagligt samt att de
i hög grad är lånefinansierade. Tidigare hade investeringarna varit betydligt
lägre och kunnat intemfinansieras.

Från 1967 gick ASEA in som en större ägare. Från 1972 blev Hägglunds
helägt och ASEAs avkastningskrav applicerades. Avkastningskraven har
sålunda varierat mellan olika tidpunkter men likväl är det intressant att se hur
vinsten har utvecklats. På femtiotalet ökade den varje år. Den ombyttes i
förlust i och med att företaget hamnade i likviditetskris 1967, se figur 4:10. En
period av omstrukturering följde och det var först 1977 som vinsten åter kom
upp i den nivå den hade 1963.

1 Källa: Bilaga 4 och 5 Omsättning.
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Fi~ur 4:10 Vinstutvecklin~en 1922-81 1
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Den första riktigt stora investeringen kom i samband med flygplanstillverk
ningen, se figur 4:11. Då var det huvudsakligen investeringar i fastigheter som
var höga. Nästa topp kom i slutet på fyrtiotalet då man drog igång produktion
av gruvlok och elektriska motorer. På femtiotalet översteg investeringarna i
maskiner för första gången investeringar i fastigheter och det kan förklaras
med den påbörjade kraftiga satsningen på en rationell produktionsapparat.
Från sextiotalet början nådde investeringarna en mer konstant hög nivå.
Sastningarna gjordes framför allt på rationellare produktion, inte på utvidgad
kapacitet.

Medan investeringarna fram till mitten av fyrtiotalet nästan uteslutande
internfinansierades ökade skuldsättningsgraden därefter markant. Investe
ringarna på femtiotalet kan sägas ha varit nödvändiga men relativt sett mer
dyrbara och gick såväl till ökad kapacitet som till mer kvalificerad produk
tionsapparat. Investeringarna från senare delen av sextiotalet skedde i allt
större utsträckning för att uppnå rationellare produktionsapparat och till
utvecklingsresurser.

l Källa: Bilaga 6 Investeringar.
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Ficur 4:11 Nettoinvesteringar 1922-1981
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• Fastigheter

Företaget började struktureras kring olika produkter 1967. Från sjuttiotalets
början sökte man konsekvent att organisera produktionen av olika produkter
inom skilda enheter i Örnsköldsvik. I verkstäderna i Gullänget i Örnsköldsvik
skiljde man mellan tillverkning av fordon och fartygskranar. Både produk
tionen av hydraulik och gruvmaskiner var förlagd till Mellansel men var inte
integrerad. Den produktionskapacitet som byggts upp i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Jönköping och Halmstad för elmotor och svetstillverkning såldes 1967.
Organisationen kan beskrivas som geografisk centralisering med funktionell
decentralisering. I den mån det därefter har tillverkats Hägglundsprodukter på
andra ställen i världen har det varit i form av licenstillverkning.1

Sammanfattningsvis har produktionskapaciteten vuxit i anslutning till att
produkternas försäljning har ökat. I den mån ledig kapacitet har uppstått har
man tillverkat andra produkter. De många, till volym, små produkterna kan
därmed sägas ha fyllt en funktion av att upprätthålla den produktionskapacitet
man för tillfället hade.

Några undantag från den huvudsakliga sammanfattande bilden finns. För det
första, produktionen av flygplan förutsatte att det fanns en viss typ av verk
stad. Den byggde man inom Hägglunds innan man hade fått ordern. Vidare
krävde elmotortillverkningen andra produktionsförhållanden där främst
volymproduktion av enklare moment ingick. För detta köpte man först in
verkstadslokaler och senare byggde man en egen fabrik. För det tredje köpte
man verkstäder i Mellansel i början på sextiotalet. Detta gjordes i syfte att

1 Det bör påpekas att jag inte närmare studerat Hägglunds licenstillverkningar.
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expandera den existerande produktionen. Att satsningen skedde iMellansel, 3
mil västerut, beror till stor del på familjen Hägglunds ambition att också
erbjuda en utkomstkälla för ortens invånare.

4.3.2 Försäljningskapacitet

Den andra delen av kapacitetsutvecklingen gäller försäljning. Från allra första
början bestod den i princip aven person: Per-Evert HäggIund. Försäljningen
av fordonsproduktionen krävde till en början inga särskilt avdelade resurser.
Det var företagets ledning och någon ytterligare tekniker som engagerades när
köparna kom med förfrågan. De produkter som krävde att man rekryterade
speciella försäljare var elmotorer och svetsartiklar. Från början av femtiotalet
byggde man upp en omfattande försäljningsorganisation i synnerhet i södra
delen av landet. På relativt kort tid fick den organisationen en stor kapacitet
som senare såldes i och med att man sålde av produktionen till ASEA och
Esab.

För den fortsatta försäljningen av fordon, som skedde i etablerade relationer,
utvecklades ingen särskild försäljningsorganisation. Ett par personer med lång
erfarenhet höll i alla kontakter med kunderna. Det var ledningen som agerade
försäljare för gruvmaskinema när den produktionen togs upp. En särskild för
säljningsorganisation fanns det behov av först i mitten av sextiotalet i samband
med försaljningen av de egna gruvmaskinema, fartygskranarna och hydraul
motorerna. Försäljningen av dessa sammanföll i tid och rum. Alla produkter
såldes parallellt på hemmamarknaden och utomlands. Från början bestod för
säljningskapaciteten aven handfull personer och den organisatoriska tillväxten
kom successivt att utvecklas med agenter och representanter.

Utvecklingen av försäljningskapaciteten tog en speciell vändning i och med
samgåendet med ASEA då man sökte samordna försäljningsorganisationen så
långt som möjligt. Därefter växte också dotterbolagen fram i ökande utsträck
ning. Mot slutet av den studerade perioden kan man åter se en egen
uppbyggnad aven särskild försäljningsorganisation (skild från A.SEA) inom
Hägglunds. Det gällde framför allt försäljningen av hydraulmotorerna. Man
ansåg inom Hägglunds att den produkten var så speciell att den krävde "eget
folk". Försäljningen av gruvmaskinema däremot utvecklades på ett annorlunda
sätt eftersom Hägglunds i mitten på sjuttiotalet överlät den till Atlas Copco.
Den förväntade exporten av bandvagnar till försvarsverksamhet ansågs också
kräva en speciell försäljningsorganisation vilken Hägglunds själv måste
utveckla.

Sammanfattningsvis har försäljningen, i mer formell mening, organiserats
relativt sent i företaget och har särskilt kopplats till gruvmaskiner, fartygs
kranar och hydraulmotorer. Visserligen startades denna utveckling tidigare i
och med elmotorer och svetsartiklar men den hade inte nämnvärt påverkat de
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andra produkterna eftersom den försäljningsorganisationen avvecklades 1967.
Inom företaget var försäljningen en ledningsfråga och förblev så i synnerhet
för de nytillkommande produkterna. För de kunder som tidigt blev stam
kunder utvecklades personliga relationer mellan personer inom Hägglunds och
kund. För flertalet produkter var försäljningen liktydig med utvecklingen av
produkten varför man för de flesta av produkterna kan se ett nära samband
mellan utvecklingen av produktionskapacitet och försäljningskapacitet.

Diskussionen av kapacitet har huvudsakligen inriktats på "mätbara" föränd
ringar. Arbetet med produkter framträder som den gemensamma nämnaren
för hur resursernas utveckling förändras snarare än mer genomgripande
förändringar av produktionsteknologi, verkstäder eller finansiella tillskott.
Utmärkande för resursförändringen var vidare att resurserna under den
övervägande delen av den tid som studerats varit koncentrerade och centra
liserade till Örnsköldsvik. Detta är ett skäl för att jag anser att man i fallet
Hägglunds kan karaktärisera företaget som en koncentrerad resursbas och
tillika som en aktör.

4.4 Produkternas nyhetsgrad

Produktens nyhetsvärde har betydelse för hur omvälvande förändringen blir i
den tillverkade organisationen liksom för kund och leverantör. Därför har jag
gjort en åtskillnad mellan ny och redan känd produktion för såväl Hägglunds
som marknaden. Denna form av kategorisering är vanlig för att karaktärisera
innovationer.1

Först kommer hela sortimentet av produkter att beaktas för att karaktärisera
en form av kärnkompetens. Därefter görs detsamma för varje kärnprodukt
grupp. Kompetensen växer fram och utvecklas genom de nya produkterna.
Med hjälp av analysen ges en mer nyanserad kvalitativ beskrivning av vari
Hägglunds kärnkompetens består vad gäller nyhetsvärde på produkterna.
Analysen ger också en antydan om i vilken utsträckning Hägglunds influerats
av respektive omgivande aktör.

I figur 4:12 analyseras alla produkter med avseende på om de varit nyheter för
Hägglunds och/eller för marknaden. Med ny för Hägglunds menas produkter
som i något avseende krävt större förändringar och anpassningar i resurserna.
Med ny för marknad avses om produktens införande hade sådant nyhetsvärde
att den medförde märkbar förändring för andra aktörer. Figuren består av
fyra kategorier. För det första är det produktion som är känd av marknaden
och känd av Hägglunds i ruta l. Detta är en typ av tillverkning som
representerar relativt sett minst av nyhet och förändring. Dess motsats är pro
duktion som är ny för såväl marknad som Hägglunds. Ruta 4 representerar de

1 En innovation är ny för såväl företag som marknad. Om produkten är känd av endera kan
inte produkten anses vara en innovation.
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produkter ur Hägglunds sortiment som mest liknar innovationer. I denna kate
gori finns som äldsta produkt trådbussen och vidare exempelvis avfallskvar
nen, de första egna gruvmaskinerna och bandvagnen. Inalles 13 produkter har
kategoriserats på detta sätt.

De två övriga rutorna är likaså varandras motsatser. I det ena fallet är
produktionen känd för marknaden men ny för Hägglunds och i ruta 2 hamnar
nästan hälften av produkterna. I det motsatta fallet i ruta 3 är produktionen ny
för marknaden men känd för Hägglunds och det gäller huvudsakligen fem
produkter: två typer av hydraulmotorer och tre gruvmaskiner. De är samtliga
produkter som Hägglunds ägnat mycken produktutveckling. För helhetens och
överblickens skull presenteras kategoriseringen som ett relativt mått. Måttet
visar sålunda hur stor andel (räknat i antal nya produkter) av Hägglunds
samlade produkter som har kategoriserats enligt de två beskrivna kriterierna:
känd respektive ny för Hägglunds respektive marknad vid det tillfålle som de
togs upp i produktion.

Figur 4:12 Produkternas relativa nyhetsgrad1
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Utan tvekan har Hägglunds i. stor utsträckning producerat produkter som varit
kända för marknaden. Detta torde vara fallet för de flesta företag. Nyheter är
som bekant mer sällsynta än imitationer och förfiningar av redan kända pro
dukter. Det mer intressanta ligger i skillnad mellan känd och ny för
Hägglunds. Företaget har i mycket stor utsträckning givit sig in på produktion
som varit helt ny för företaget vilket framgår av den höga andelen produkter i
den högre delen av figuren.

Figuren visar inte på förändring över tiden. Under första delen av perioden
var det vanligt att man tog upp helt nya produkter till produktion. Att det
funnits konkurrerande tillverkare av dessa produkter har inte utgjort något
hinder för företaget. Den förändring som kan skönjas över tiden innebär en
förflyttning mot vänster i den övre delen av figuren. Genomgående har de nya

1 96 produkters kategorisering framgår av bilaga 7.
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produkterna under den senare delen av perioden byggt vidare på kunskap och
kompetens från tidigare produktion i företaget. Samtidigt har flera produkter
också hjälpt till att utveckla den kunskapen och kompetensen vidare.

Den andra intressanta observationen vad gäller sammanställningen berör den
nedre delen av figuren där totalt nästan tjugo procent av produkterna hamnar.
Omskrivet kan det tolkas som att var femte produkt som Hägglunds har produ
cerat har representerat något helt nytt för marknaden. 1 Den första produkten
som placerats i den nedre delen är trådbussen från 1938 som därmed utgjorde
startpunkt för Hägglunds bidrag av nyheter till marknaden. Därefter har nya
produkter introducerats på såväl femtio-, sextio som sjuttiotalet. Krigs
periodens bidrag härvidlag är gengasaggregaten och vedbastuaggregaten vilka
emellertid får sägas vara gränsfall vad gäller innovationer.

För det tredje är det intressant att notera att de grupper av kärnprodukter som
jag tidigare identifierat också utmärker sig i detta fall. Fordon representerade
något nytt för Hägglunds när de började tillverkas. I princip varje fordon har
sedan inneburit en utökning av Hägglunds kompetens på området. EI- och
svetsprodukter var också helt nytt för Hägglunds OCll den produktionen lärde
man sig från grunden. Gruvmaskiner var ett medvetet val av utökad
kompetens. Detsamma gäller fartygskranar och hydraulmotorer. De olika
kärnprodukternas nyhetsbidrag till Hägglunds kompetensomvandling måste
sägas ha varit av avgörande karaktär.

Den stora mängden nya produkter utgörs av fordon. De flesta fordons
produkter har varit kända för marknaden när Hägglunds har tagit upp dem i
produktion. Eftersom Hägglunds kunskap om fordonstillverkning är grund
läggande har dessa produkter också i olika stor utsträckning varit kända för
Hägglunds när produktionen har börjat. Fyra produkter har varit av
avgörande nyhetsgrad för såväl företaget som för marknaden när de kom. De
är trådbussen, tunnelbanevagnen, motorcykeln och bandvagnen.

El- och svetsprodukterna var en helt ny produktion för Hägglunds men de
fanns i produktion på marknaden. De flesta av de produkter som togs upp i
produktion representerade alltså ett stort nyhetsvärde för företaget. I denna
kategori har 11 produkter har placerats och det beror till stor del på att de nya
produkterna introducerades löpande i motsats till fordonsproduktionens förän
dringar som introducerades gradvis. Gruvproduktionen var ny för företaget
men känd på marknaden när den kom och 6 av de totalt 10 produkterna har
kategoriserats som nya för Hägglunds men kända på marknaden.

1 Här bör man ha i minnet att mindre detaljer av helt ny typ exempelvis nytt dörrstängnings
system för spårvagnar inte har tagits med eftersom de är en del av spårvagnarna. Med detta
menar jag att kategoriseringen snarare ger ett snålt än ett väl tilltaget mått vad gäller
Hägglunds bidrag med nyheter till marknaden.
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Den intensiva produktutveckling som bedrevs kring produktionen resulterade i
nya produkter som också när de introducerades på marknaden representerade
ett nyhetsvärde. I hög utsträckning representerade Hägglunds fartygskranar ett
nyhetsvärde för marknaden när de introduceras på sextiotalet. Produk
tutvecklingen inom krantillverkningen som senare skett inom denna grupp av
produkter har i stor utsträckning byggt på denna första innovation. Hydraulik
produkterna, slutligen, är produkter som var nya för Hägglunds från början
men som sedan utvecklats gradvis och representerat högt nyhetsvärde för
marknaden när de introducerats. Fem av de totalt nio olika produkterna som
kategoriseras har representerat ett stort nyhetsvärde för marknaden när de
lanserats.

Vid en jämförelse mellan de olika kärnprodukterna framgår att fordon och
elmotorer och svetsartiklar i stor utsträckning varit produkter som marknaden
känt till. De produkterna har också legat relativt tidigt i Hägglunds produktion
i förhållande till de övriga tre kämprodukterna som kategoriserats i denna
översikt. Gruvprodukterna, fartygskranarna och hydraulmotorerna har i
större utsträckning representerat nyhet för marknaden när de lanserats.

4.5 Kärnprodukter och marknadsföringsstrategier

Kompetensens speciella karaktär av kvalitativt beskrivningsmått kan tolkas in i
begreppet företagets fönnåga. Håkansson och Johanson (1982) beskriver före
tagets förmåga vad gäller marknadsstrategier i två dimensioner: problemlös
nings- respektive överföringsförmåga. Båda dimensionerna kan beskrivas i
termer av anpassning till kund respektive generell fönnåga. I det följande skall
kompetensförändringen för kärnprodukterna beskrivas med hjälp av de två
refererade "måtten" på fönnåga.

4.5.1 Problemlösningsfönnåga

Vad gäller produktion utmärker sig två olika typer av unik kompetens. Det är
dels "hantverks"kompetensen för att ta fram produkterna och dels kompetens
om rationell produktion. Utvecklingskompetens består av dels att anpassa sig
till existerande kunders krav och dels att konstruera produkter till potentiella
okända kunder. Sent under den studerade perioden utvecklades också en
speciell inköpskompetens.

Företagets ursprungliga kompetens var kunskap om snickerier och deras de
sign. När bussarna började tillverkas bestod de till övervägande del av trä och
utgjorde inga större svårigheter för personalen som var skickliga träarbetare.
I och med att produktionen av fordon inleddes på tjugotalet startades vidareut
vecklingen av företagets kärnkompetens. Genom ett högkvalificerat hantverk
tillverkas kundorderspecificerade produkter till hög kvalitet och för drift i
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krävande, funktionella miljöer. En kärna i produktionskompetensen bestod av
att kunna konstruera produkter till en krävande kund. Högre blev kraven när
busstillverkningen krävde maskinell utrustning. Därefter kom krav på krafti
gare konstruktioner i bussarna och användning av metaller. Samtidigt uppstod
behovet av svetsade kontruktioner. Detta lärde man sig genom internutbildning
och genom att konstruera de maskiner som behövdes. Spårvagnen ställde yt
terligare krav på hållfasta konstruktioner och den kompetensen utvecklades i
företaget. Den nya kunskapen om elektrisk utrustning började man utveckla i
egen regi.

Nya material började användas i fordonskonstruktionen på fyrtiotalet och även
det lärde man sig i stor utsträckning genom internutbildning. En omfattande
internutbildning i organiserad form bedrevs inför flygplansproduktionen som
framför allt ställde krav på ypperlig kvalitet i produktionsprocessen. Kvali
tetskontrollen utvecklades därefter som ett särskilt moment inom produktio
nen. Kort efter det att lättmetaller kommit in i produktionen fick man också
ökad kunskap om grovplåtskonstruktion i och med att gruvproduktionen kom
igång. Hårdmetaller var ytterligare ett material man lärde sig hantera på fem
tiotalet och på så sätt var man rustad för att producera de krävande militära
fordonen som var avancerade grovplåtskonstruktioner. Den kompetensen kom
väl till pa~s även för konstruktionen av fartygskranarna. Även på femtiotalet
hade man omfattande intemubildning inom företaget.

Den huvudsakliga utbildningen av arbetarna har skett som internutbildning. På
tjänstemannasidan har man rekryterat tekniker dels från högskolor och dels
från andra företag i näraliggande branscher. Redan det första patentet på tret
tiotalet var ett verk aven externt rekryterad tekniker. Utvecklingen av nya
produkter och komponenter till existerande produkter har skett parallellt med
produktionskompetensens utveckling, d.v.s. ett professionellt "hantverk" som
resulterat i produkter med hög prestanda.

I slutet på trettiotalet lanserade Hägglunds för första gången en helt ny produkt
nämligen trådbussen. Iden hade ledningen hämtat på resor utomlands.
Hägglunds introducerar denna nya produkt gentemot existerande kunder, de
stora transportföretagen, och leverantörer. Den tillverkades i samarbete med
de verkstadsföretag man etablerat relationer till i det tidigare samarbetet kring
rälsbuss och spårvagn. Trådbussen som var en elektriskt framdriven buss pas
sade väl in i den resurspark som Hägglunds hade. Den produkten krävde
således inte några speciella utökningar av resurserna, den snarast befäste den
kompetens som fanns i företaget.

Produktionskompetensen fram till sextiotalet har utvecklats gemensamt för i
stort sett samtliga produkter eftersom produktionen under merparten av tiden
varit integrerad. Undantaget är elmotorer och svetsartiklar som redan tidigt
tillverkades i separat fabrik. Produktionen i Mellansel kom till i mitten på
sextiotalet men i övrigt har produktionen under den längre delen av den
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studerade perioden varit samordnad. Det innebär att den kompetenshöjning
som skett för en produkt också direkt och indirekt hade effekter för den
övriga produktionen. Sedan sjuttiotalets början har produktionen delats upp på
olika produktområden. Den ursprungligen utvecklade produktionskompetensen
utgör en bärande unik kompetens inom företaget. Den kompetensen består dels
av att kunna anpassa sig till kundens krav d.v.s. att i direktkontakt med kunden
vara lyhörd och tillmötesgående för kundens krav och att till detta flexibelt
matcha och utveckla egen kompetens och dels att kunna driva en till stora delar
manuell produktion till acceptabel lönsamhet.

För fordonsproduktionen var det i hög grad kundens explicita krav som var
drivkraft för kompetensutveckling. Det viktiga var funktionsduglighet och sä
kerhet i trafik samt bekvämlighet för förare och passagerare. För flygplanen
var det högkvalitativa krav på prestanda och produkt vilka specificerades av
kunden som var viktiga för kompetensutvecklingen. Gengasaggregaten utveck
lades ur en ide från en uppfinnare. EI- och svetsprodukterna drevs fram enligt
egen konstruktion; kunskap hämtades in via nyanställd personal och genom
egen fortbildning. De sistnämnda produkterna var relativt standardiserade och
kunskapsutvecklingen gällde produktionen. Inte sällan utvecklade man egna
produkter med syfte att producera bättre produkter än de som redan fanns på
marknaden. Gruvproduktema drevs fram i samarbete med en kund som hade
specifika krav på funktion. Senare utvecklades de egna maskinerna från en
licenskonstruerad produkt. Genom ett ständigt utvecklings- och testningsarbete
hos kund förbättrades prototyperna tills de kunde presenteras som färdiga
produkter. Kranarna var ett helt eget koncept i ständig kontakt med kunderna..
Här kan man också beskriva processen som att man prövade sig fram i ständig
kontakt med kunden. Hydraulmotorn är åter ett exempel på ett helt eget
framdrivet utvecklingsarbete från en ide i patenterad form.

Tillverkningen av gruvprodukter, fartygskranar och fordon har under hela
tiden bedrivits i syfte att profilera produkterna och utmärka dem på mark
naden, en slags differentiering. Kravet på att hålla kostnaderna nere har
framför allt accentuerats när konkurrens gjort sig gällande. På så sätt har
kravet på en rationell produktionsapparat växt fram.

Merparten av produkterna har inte varit sådana att man har kunnat eller velat
priskonkurrera. Priskonkurrens är påtaglig för standardiserade produkter i
långa serier vilket i liten utsträckning har präglat Hägglunds produktion. El
motorer motorer och svetsartiklar hade karaktären av standardtillverkning.
Det är intressant att båda dessa produktgrupper utvecklades mot specialisering
och differentierade produkter. Visserligen utvecklade man framgångsrikt en
effektiv volymproduktion avelmaterialoch motorer men produktutvecklingen
ledde mot nya produkter snarare än mot nya produktionsmetoder. Likartad
var utvecklingen på svetsprodukter.

95



I denna diskussion av tillverkningskompetens har hydraulmotorerna en intres
sant mellanställning. När hydraulmotorn började säljas den enligt Hägglunds
en unik produkt men detta var inte kundernas uppfattning. Kunderna menade
att en drivmotor är en typ av standardvara. Hägglunds befann sig därmed på
en marknad för standardprodukter med en unik produkt som inte rakt av
kunde jämföras med marknadens existerande produkter.

I figur 4:13 har jag karaktäriserat de olika kärnprodukterna med avseende på
deras förmåga att lösa kundens problem. Jag skiljer på produktens generella
förmåga d.v.s. dess möjlighet att lösa alla kunders problem och dess fönnåga
att lösa en specifik kunds problem med hjälp av anpassningsförmåga. Produk
tens placering i figuren karaktäriserar den som ny produkt i Hägglunds
sortiment och pilen visar på vilket sätt som produkten har förändrats.

Figur 4:13 Kämproduktemas problemlösningsförmågaI

Generell förmåga
produktutvecklare I kundutvecklare

I
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I
I
I

I

prispressare I kundanpassare
I

Anpassningsförmåga

Inom fordonsproduktionen har företaget redan tidigt hög kompetens och också
hög förmåga att anpassa sig till kundens krav. Utvecklingen har skett enligt två
linjer. För de militära produkterna har förmågan att anpassa sig till kundens
krav hela tiden ökat. För produktionen av civila fordon har kompetensen över
tiden minskat i takt med att de produkterna alltmer fick karaktären av lego
produktion. Krigsproduktionen karaktäriserades främst av förmågan att kunna
anpassa sig till kundens speciella problem. Snabbt skaffade sig företaget

1 Begreppen produktutvecklare, kundutvecklare, prispressare och kundanpassare är hämtade
från Håkansson & Johanson (1982).
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kompetens gällande tillverkning av elmotorer och svetsartiklar men utvecklade
först sent och i mindre utsträckning för kund~n unika lösningar. Gruvpro
duktionen var redan från början baserad på speciella kunders krav men
utvecklades mot ett höjande av den generella förmågan i detta avseende.
Fartygskranarna var på samma sätt som gruvproduktema unika lösningar för
kund och den generella förmågan var inte särskilt stor. Utvecklingen har gått
däråt. När man började tillverka hydraulmotorer hade man skaffat sig omfat
tande generell kunskap därom. Däremot var kompetensen lägre gällande
möjligheten att lösa kundens problem men produktutvecklingen har skett i den
riktningen.

En annan produktionskompetens har utvecklats genom kraven på en effektiv
produktionsapparat som först gjorde sig gällande i bussproduktionen men
framför allt var tydlig i produktionen av elmotorer och svetsartiklar. Att till
verka standardiserade produkter i stora volymer för okända kunder och för
lager var helt nytt för Hägglunds. Mycket resurser investerades med avsikt att
rationalisera produktionen och även för det syftet rekryterades särskilda per
soner. Fokuseringen på materialuttaget var också det till en del en nymodighet
inom produktionen. Kravet på rationell produktion gällde i synnerhet elmo
tortillverkningen men i ökande utsträckning all produktion inom företaget från
femtiotalet. Kraven på effektiv produktionsapparat kom att uppmärksammas
alltmer efter likviditetskrisen 1967 och ledde till att man satsade på en struktur
där några produkter var centrala. Man rationaliserade sedan inom varje pro
duktionsområde och ansåg sig kommit långt i det arbetet: "Hägglunds är bra
på teknisk kompetens vad gäller hydraulik, fordon och kranar.
Hägglunds är också bra på produktion, mycket bra på effektiv produk
tion." (Intervju 1984)

Utvecklingen av produktionen kan mätas i termer av effektivisering av pro
duktionsapparaten. En högeffektiv produktion söker minimera kostnaderna för
produktionen och företaget blir konkurrenskraftigt genom lägre kostnader.
Denna kompetens har tvingat~ fram inom Hägglunds i takt med att konkurrens
har gjort sig gällande.

En annan väg att bli konkurrenskraftig är att profilera sig med unika
produkter - något som kräver produktutveckling och resurser och alltså är
kostnadskrävande. Det är denna väg som Hägglunds har valt i första hand. I
grunden finns ett mycket stort tekniskt intresse hos företagsledningen som
smittar av sig på hela företaget. Det är också huvudsakligen tekniker som har
anställts. Endast ett fåtal ekonomer och någon jurist har anställts i företaget
och då i slutet av den studerade perioden. Att företaget är teknikerdominerat
förklaras av ett allmänt tekniskt intresse vilket inte självklart behöver innebära
utveckling av nya produkter. Sådana har till en början kommit genom den
övriga produktionen. Experimenterandet med nya konstruktioner tog sin
början i en konstruktion av trä och stål på trettiotalet för fordonsproduktionen.
Det följdes av svetsningen som krävdes och ledde till produktion av egna
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svetsprodukter. Elektrisk utrustning till spårvagnarna är källan för
elmotortillverkningen. Till spårvagnsproduktionen utvecklades flera nya
tillbehör liksom till bussarna. Så .har också varit fallet för fartygskranarna som
utrustats med tillbehör av olika slag.

Produktutvecklingen har framför allt vuxit fram i projektform. Endast för
militära fordon och hydraulmotorem har en mer fast utvecklingsorganisation
etablerats. Den första tydliga produktutvecklingen som inte direkt var förbätt
ringar i existerande produktion var av komponenter till spårvagnarna och
senare till flygplanen. Den första utvecklingen av helt egna produkter kan
spåras till trådbussen följd av nyutveckling av egna gruvmaskiner. Därefter
följde investeringar i en egen tunnelbanevagn. För alla produkterna har
särskilda personer rekryterats/utsetts som ansvariga och i utvecklingssyfte har
speciella investeringar i maskiner gjorts. I mitten på sjuttiotalet fördes hy
draulikproduktionen samman med gruvproduktionen till en produktionsenhet i
Mellansel. Det var praktiska skäl snarare än gemensam utvecklingspotential
som låg bakom den samordningen. Likväl är det intressant att en produktut
veckling av gruvmaskinen på sjuttiotalet utförs gemensamt med utveckling av
hydrauliken nämligen att man satte in en hydraulisk drivmotor i gruvmaski
nernas hjul. Ett flertal av Hägglunds egna nya produkter var i grunden en ide,
ett patent eller ett tydligt artikulerat kundkrav som Hägglunds har haft som ut
gångspurtkt för det egna utvecklingen.

4.5.2 Överföringsförmåga

Jag skall nu karaktärisera förmågan att kommunicera, överföra, marknadsföra
och sälja de olika produkterna, d.v.s. överföringsförmågan (Håkansson & Jo
hanson 1982). Den kan också beskrivas i de två dimensionerna generell
förmåga och anpassningsförmåga. (Figur 4:14)

Vad gäller försäljningskompetens dominerar kompetens att sälja till kända,
krävande kunder. Förmågan att utveckla och underhålla personliga relationer
till kunder var tidigt utvecklad i företaget. Detta sätt att sälja präglade företa
get långt in på sextiotalet. Att sälja till okända kunder i mängd var en kunskap
som utvecklats i etapper med början i försäljningen av elektriska motorer. Den
speciella kunskapen som krävs när köparen är en stat utvecklades särskilt i och
med försäljningen till statshandelsländer, vilket gällde fartygskranar, gruv
maskiner och hydraulik.

Försäljningen har varit förhållandevis personrelaterad för alla produkter.
Endast i begränsad omfattning har man utvecklat försäljningorganisation och
oftast har den bemannats med tekniker. Intressant att notera är att då man
byggt upp en sådan organisation har man bytt och ändrat vid flera tillfällen.
Ett exempel är den utveckling av försäljningsorganisation som inleddes på
sextiotalet. När ASEA tog över satsade man på en integrering av de båda
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företagens försäljningsorganisation. Mot slutet av sjuttiotalet ser man återigen
hur Hägglunds börjar bygga upp en egen organisation.

Detta leder in på försäljningskompetensens förändring. Från början fanns den i
princip hos en person, Per-Evert Häggiund, som sålde möbler med gott resul
tat. När fordonsproduktionen kom igång var det oftast professionella uppkö
pare som ställde krav och Hägglunds försäljningskompetens bestod i att så
långt möjligt söka lyssna till och tillmötesgå kundens artikulerade krav. Säljare
och köpare var personer kända för varandra som byggde upp sociala relatio
ner. Inom Hägglunds skötte i stort sett två personer försäljningen av den civila
fordonsproduktionen under lång tid. "Hägglunds har haft som policy att be
handla alla kunder lika och att följa upp kunderna. Hägglunds har inte haft
några krav på kunden. Marknadsföringen innebar att man skapade personliga
relationer." (Intervju 1986)

Försäljningen inriktades på att utveckla relationer med kunder och de blev
över tiden personliga eftersom det till stor del var samma pesoner inom
Hägglunds som hade kontinuerliga kontakter med kund. Antingen det gällde att
följa upp stamkunder eller skaffa nya gällde det att bygga och upprätthålla re
lationer. Detta var metoden för fordonsförsäljningen, fortsatte för gruvpro
duktionen och var grunden när man skulle börja sälja fartygskranar.

Figur 4:14 Kämprodukternas överföringsförmågaI
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1 Begreppen logistiker, integrerare, överlåtare och rådgivare är hämtade från Håkansson &
Johanson (1982).
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En försäljning byggd på personliga relationer mellan köpare och säljare gällde
för de flesta produkter ända fram till tillverkningen av elmotorer och
svetsartiklar startades. Då måste man göra marknaden uppmärksam på att
Hägglunds också var producent av elektriska motorer och svetsartikiar. Då
ställdes krav på en organiserad försäljning från Hägglunds sida där man
konkurrerade med andra säljare. Konkurrensen var inte så hård från början;
kompetensen utvecklades i lugn takt och ställdes inte på prov förrän i början
på sextiotalet då man möttes av tuff konkurrens i Sverige och utomlands.
Denna försäljningskonlpetens försvann i och med att produktionen såldes till
ASEA och Esab.

En kompetens att sälja utomlands började utvecklas inom företaget för far
tygskranar. Den försäljningen var ju redan från starten internationell. För
fartygskranar var det återigen den företagsunika försäljningskompetensen att
så långt möjligt kunna tillmötesgå kundens krav som kom väl till pass. För
fartygskranen hade man likt för fordonsförsäljningen en professionell köpare
som kunde ställa tydliga krav. På så sätt fanns en klar koppling till försälj
ningen av fordon och även till gruvmaskiner. För gruvmaskinema gällde
också att kunna lyssna till kundens krav och så långt möjligt kunna omsätta det
till praktisk verklighet. Så var fute fallet med hydraulmotorn där man hade en
färdig produkt som marknaden inte kände till och inte upplevde behov av.
Produkten utgjorde inte heller kundens (industrins) viktigare inköp varför det
inte heller är troligt att dess mest professionella köpare fanns med för det in
köpet. Hydraulmotorns kommersialisering hade också krävt att Hägglunds
investerat i ny försäljningskompetens i organiserad form. Försäljnings
kompetensen byggdes kring personer som fått arbeta relativt självständigt.
Dessa personer var lyhörda för hur andra svenska företag gjort och prövat sig
fram.

Inom företaget utvecklades en kompetens för försäljning till länder med
statshandel. Den inleddes i och med licensförsäljning av fartygskranar till
Sovjet. Licensförsäljningen var resultatet av att ryssarna ville köpa kranar i en
sådan mängd att Hägglunds inte kunde producera dem. Sedan sålde man också
gruvmaskiner till Sovjet i stor skala. Försäljningen av såväl fartygskranar och
gruvmaskiner har fortsatt till andra statshandelsländer som senare även köpt
fordon, t.ex. har Kina köpt bandvagnar att användas för oljeutvinning i Gula
Flodens delta. En försäljning till statshandelsländer var inte en planerad ut
veckling från början. Först senare insåg man fördelarna med att på detta sätt
kunna mildra konjuflkturella svackor. Under senare delen av perioden har
konlpetensen utnyttjats från företagets sidan när man satsat på den kinesiska
marknaden. En försäljning av liknande karaktär var de på senare tid
uppkomna motköpskraven när man sålde bandvagnen till Norge.

Gemensamt för all fordonsförsäljning och även försäljningen av fartygskranar
har varit att man haft som policy att bjuda kunder till Örnsköldsvik och låta
dem på plats följa produktionen. Från allra första början var det kunderna som
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sökte upp Hägglunds så detta är en tradition som vuxit fram och blivit en del
av kulturen. Denna tradition visar också på en relativt integrerad försäljning
och produktion.

För elmotorer och svetsartiklar var överföringsförmågan standardiserad. Det
krävdes ingen speciellt hög förmåga för att sälja de förhållandevis standardise
rade elmotorer och svetsartikIar. Detsamma gällde krigsproduktionen av
flygplan och gengasaggregat som dels var en beställning och dels gick till
existerande kunder. Hydraulmotorerna och fartygskranarna var i betydligt hö
gre grad delar av ett system hos kund. Kranarna utgjorde en del av lasthante
ringssystem och hydraulmotorerna var ofta en del aven ständig pågående pro
duktionsprocess. I båda fallen ställdes alltså krav på driftssäkerhet och service.
Från början var det också i nära samarbete med kund som fartygskranen sål
des. Däremot började försäljningen av hydraulmotorn från ett annat läge. Man
sålde motorn till en början mer som en produkt men har över tiden alltmer
kommit att integrera den i kundens system.

Såväl fordonsproduktionen som gruvproduktionen krävde från början anpass
ning till kunden. För gruvproduktionen överlät Hägglunds försäljningen till
Atlas Copco och hade från 1975 inte längre samma försäljningskontakt med
kund som tidigare.

4.5.3 Kompetensomvandling i sammanfattning

Utvecklingen över tiden har nästan undantagslöst gått från hög anpassnings
förmåga till högre generell förmåga. Hägglunds har i den mån konkurrensen
varit framträdande på de marknader de verkat konkurrerat med unika produk
ter snarare än kostnadsöverlägsen produktion. Jämförelsevis lägre förmåga
uppvisar Hägglunds vad gäller överföringsförmågan. En högre generell
förmåga konstaterades för några produkter och en högre anpassningsförmåga
för andra. Över tiden har emellertid överföringsförmågan hela tiden
utvecklats. Fortfarande vid den studerade periodens slut är den generella
problemlösningsförmågan högre än den generella överföringsförmågan.
Större likheter mellan produkterna uppvisade företagets förmåga att anpassa
sig till kundens krav.

Sammanfattningen av kompetensen ovan gav en samlad bild av perioden. Till
detta skall tillföras en kommentar avseende viktigare förändringar över tiden.
Övergången från konstruktioner i trä till svetsade konstruktioner på trettiotalet
representerar något helt nytt inom produktionen. Detsamma gäller införandet
av elektriska utrustningar i fordonen på trettio- och fyrtiotalet. Båda dessa
förändringar gav upphov till förändringar vilka ledde till utvecklingsarbete
med flera Häggiundsutvecklade nykonstruktioner som patenterades. Kvalitets
kontrollen inom flygplansproduktionen på fyrtiotalet var ny i och med att krav
på precision var så höga. Den typen av krav hade man inte haft inom
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produktionen tidigare då framför allt krav på robusta konstruktioner och
bekvämlighet för resenärer varit viktiga. Volymproduktion av standardiserade
varor ~om elmotorer och svetsartiklar från slutet av fyrtiotalet var inte alls lik
den tidigare produktionen eller försäljningen. En annan nyhet som kan kopplas
till elmotorer och svetsartiklar var en växande tillverkning och försäljning i
andra delar av landet.

Gruvmaskinerna i mitten på femtiotalet som skulle drivas och fungera i betyd
ligt mer krävande miljöer än de tidigare fordonen man producerat. Denna typ
av krav på tyngre fordon förstärktes med försvarsproduktionen senare. Gruv
produktionen gav dessutom upphov till produktutveckling helt i egen regi.
Nyutvecklingen av hydraulmotorn präglade slutet på femtiotalet. Från tidigt
sextiotal innebar fartygskranama att Hägglunds trädde in såväl på interna
tionella marknader som i nya branscher. Om internationella marknader hade
man endast liten och sporadisk kompetens och någon kunskap om nlarina
applikationer hade man inte alls. Hydrauliken som självständig produkt från
mitten av sextiotalet, d.v.s. försäljning till industrin som drivmotor innebar en
stor förändring för Hägglunds: för det första att sälja till processindustrin
vilket man inte gjort tidigare, vidare att sälja en produkt som utgjorde en del
av ett drivsystem hos kund. Det senare var en typ av systemförsäljning som
var helt ny för Hägglunds. I och med fartygskranarna och hydraulmotorn hade
återigen tillverkning kommit att förläggas till andra områden än Örnsköldsvik.
Produktion av Hägglunds produkter förlades inte bara till Europa utan till
Asien och Amerika.

4.6 Kultur, ledarskap och kompetensomvandling

Som diskuterades i referensramen är företagets inre drivkrafter egentligen de
mänskliga drivkrafterna. Den karaktär som företagets kultur skapar utgör den
grogrund som i mångt och mycket präglar hur man inom företaget använder
sina resurser och agerar i relationer till andra aktörer. Detta avsnitt skall ägnas
åt en analys av den kultur som framkommit i studiet av företagets produker.
Jag skall lyfta fram kulturens betydelse som gemensam nämnare i företagets
kompetensomvandling kring kämproduktgrupper. 1

Hägglunds var ett helägt familjeföretag fram till 1967 (d.v.s. under 45 år av
den studerade perioden) då ASEA gick in som delägare. Även efter 1967 led
des företaget aven representant för familjen som slutade som Vd först 1980.
En första tydliga prägling av företagets kultur kan spåras till familjen
Häggiund.

1 Det bör betonas att jag inte specifIkt studerat kulturen i företaget. Analysen bygger på en
sammantagen tolkning av de karaktäristika som har kommit upp i beskrivningen av
produkters och företags omvandling.
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Forskning om småföretagare och entreprenörer visar på att för den enskilde
entreprenören är företagandet "ett sätt att leva" som inte skiljer på fritid och
arbete (se exempelvis Beckerus & Roos 1985, Stevenson & Gumpert 1985). Så
var det under lång tid inom Hägglunds. Sillfrukostarna som också var styrelse
möten är ett utmärkande exempel härpå. Familjen bodde och verkade i
Gullänget. Företaget expanderade och verkstäder byggdes vägg i vägg med
boningshuset. Sju av åtta söner blev trogna företaget under hela sitt yrkesverk
samma liv. Långt efter det att pappa Johan gått i pension hade han kvar en
egen liten verkstad och deltog på ~lika sätt i företagets verksamhet. Det var
under lång tid självklart och naturligt att familjen och företaget var ett.

Förhållandet att ägare och ledning är samma personer menar jag innebär jäm
förelsevis större förutsättning för att en stark kultur präglar företaget redan
tidigt jämfört med en organisation där ägandet är spritt och kulturen främst
växer fram genom organisationens medlemmar. I Hägglunds fall var kulturen
grundad redan från aktiebolagets början 1922. De tidigt anställda blev en del
av familjekulturen. Under lång tid var det naturligt att man som ny så att säga
omslöts av Hägglundsandan. En tidig del av karaktären grundlades av pappa
Johan som hade en odiskutabel respekt för arbetets vikt och betydelse. Alla
arbetade med självklarhet mycket och alla familjens medlemmar deltog aktivt.
Bröderna hade olika ledningsuppgifter och verksamhetsansvar.

När sönerna tog över familjeföretaget kom särskilt två av de äldre bröderna,
Gösta och Per-Evert, att få dominerande positioner i företaget. Gösta
Häggiund var fascinerad av tekniska problem och deras lösning. Att ge sig på
att lösa en kunds problem var alltid en utmaning. Särskilt Gösta förefaller ha
präglat det tidigt stora tekniska intresse som finns inom företaget. Nya
produkter var hans särskilda intresseområde. Det verkar som om Gösta allra
helst genast gav sig in på ett nytt produktområde när en kunds problem var
löst. Brödernas nyfikenhet på nyheter är framträdande och medverkade till det
myckna resande som de ägande sig åt. Ledningens intresse för omvärlden är
omvittnat. Bröderna, i synnerhet Gösta, reste utomlands för att hålla kontakt
med utvecklingen som man tidigt konstaterat pågick i Europa men sedan också
i Amerika: "... han reste och for och tittade och såg vad vi skulle kunna tänka
oss att ta upp i tillverkning ... " (Intervju 1991)

Man besökte såväl mässor som andra producenter och snappade upp nyheter
och ideer till nya produkter och produktionsteknik. Man var alltså nyfiken och
menade att utvecklingen på hemmaplan måste näras av inspiration från andra
aktörer. Hemmavid innebar det att man gärna provade nya konstruktioner
inom produktionen och hade inställningen att ingenting är omöjligt, kan andra
så kan vi. Redan tidigt började experimenterandet med nya produkter. Detta
inte bara uppmuntrades av ledningen bröderna Häggiund var snarast pådri
vande och deltog aktivt när det gällde att prova och söka nya produkter och
produktionslösningar.
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Den utmaning som man kände av att kunna tillverka vad andra redan kunde
har troligen spelat betydande roll för att man faktiskt gav sig in på så många
olika områden. Alla fem kämprodukterna har inneburit inte bara både ny
produktion och inträde på helt nya marknader om vilka man från början hade
liten eller obegränsad kunskap. Analysen tidigare har ju visat att många av de
produkter som togs upp till produktion tillverkades redan i Sverige av andra
företag. På detta sätt gavs kompetensomvandlingen hela tiden ny näring; själv
förtroendet inom organisationen växte. Ett självförtroende som troligen lade
grunden till att man gav sig in på att tillverka de helt egendesignade far
tygskranarna och hydraulmotorerna. I efterhand framstår satsningen på dessa
produkter som ett högt risktagande, som emellertid slog väl ut genom att man
lyckades med att få fram bra produkter.

Den "nleste" affärsmannen av bröderna förefaller Per-Evert ha varit. Det var
han som tidigt hade fått huvudansvaret för att sälja möbler och hans fönnåga
att skapa personliga relationer till kunden finns det flera exempel på. Närkon
takt med kunden var tidigt en viktig del av Hägglunds försäljning. Det blev av
samma skäl viktigt att bjuda in kunden till Örnsköldsvik, att låta kunden ta del
av utveckling och produktion. Detta kom att bli en nästan självklar del av
Hägglunds försäljning. Det finns t.ex. en mängd kranskötare i hela världen
som kan visa diplom från deltagande i Hägglunds kranskötarkurs i Örnskölds
vik!

Sedan gammalt fanns också en tro på att tillverka det mesta man behövde själv.
Maskiner och verktyg som behövdes gjorde man själv även om det hade varit
enklare att köpa dem. Först när detta inte längre bevisligen var lönsamt
började man att köpa in komponenter och maskiner. Den grundläggande
inställningen var sålunda en tro på nya produkter och den egna fönnågan att
producera. Genom att samtliga produkter hade god efterfrågan hade man inte
behövt använda särskilt mycket resurser för att göra kommersiella bedöm
ningar. Småningom växte också en mer affärsmässig syn fram på produktvalet,
särskilt artikulerad av Per-Evert Häggiund. Man insåg att allteftersom
företaget växte kunde man inte göra sig beroende aven produkt utan måste ha
några kompletterande produkter, "flera rotgrenar" , för att minska sårbarhe
ten. EI- och svetsproduktionen exempelvis innebar inträde på en marknad med
starkt växande efterfrågan.

Insikten om behovet av att fördela riskerna på flera produktområden ledde till
ett aktivt och målmedvetet sökande efter produkter. I detta sökande är tekniken
styrande d.v.s. man sökte efter produkter som skulla passa in i den egna
produktionskompetensen. Tron på produktens förmåga och kapacitet är en
grundläggande faktor. Den fanns t.ex. för den första helt egentillverkade
trådbussen, för utvecklingen av hydraulmotor och fartygskran. Den finns
fortfarande kvar inom företaget; det sägs t.ex. på förfrågan om man säljer
mjukvara och service till fordon: "Vad vi (...) kan, det är den grundläggande
fordonsteknologin (...) vi kan produkten utan och innan." (Intervju 1991)
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Det intressanta är att den grundläggande teknologiska prägling som i så stor
utsträckning skapades under familjen Hägglunds tid lever kvar i företaget långt
efter det att familjen sålt företaget. "Men Hägglunds har varit väldigt teknik
och produktionsinriktat, det har varit starka personligheter på alla dessa
posterna." (Intervju 1991) Detta tekniska intresse har också i hög grad
influerat rekryteringen av personal. Satsningen på en ny produkt har oftast
inneburit att åtminstone några ingenjörer nyanställts nyexaminerade eller med
några års erfarenhet från en annan tillverkare i branschen. Långt innan ASEA
blev delägare i Hägglunds rekryterades ett flertal tekniker därifrån.

Den atmosfär av fokus på produktion som beskrivits har troligen gynnat viss
produktion samtidigt som den varit mindre gynnsam för andra produkter. Man
har trott på produkterna och därmed trott på att det fanns en marknad och
därmed en lönsamhet i produktionen. Ofta har man fått rätt men man har
också fått kännas vid misslyckanden på marknaden när denna inte har
uppskattat eller efterfrågat de produkter Hägglunds erbjudit (exempelvis
avfallskvarnen, den första tunnelbanevagnen, den första hjulmotorn). En
karaktäristik av de strategiska överväganden som gjorts för produkter och
produktval har startat i en bedömning av produkten som teknisk
problemlösning. Om produkterna passerat dessa krav har det sedan blivit
intressant att göra mer marknadsmässiga bedömningar. Jag tolkar flyttningen
av elmotorer och svetsartiklar till Stockholm och övriga städer söderut som att
man ville komma närmare marknaden eftersom det ansågs viktigt för dessa
produkter och behovet av att vara nära produktionen var inte lika påfallande.

Som företagets medarbetare har man oftast varit starkt medveten om att man
representerar - som omvärlden beskrev med respekt - "det lilla, duktiga före
taget från norr". På samma gång kan man inom företaget Hägglunds skönja en
något motvillig respekt för "de stora företagen i söder". Man utmanades av de
stora företagen men samtidigt lärde man av dem genom att man rekryterade
personal därifrån och sökte samarbete t.ex. för försäljningen av gruvmaskiner.
Ett tydligt exempel framkonlmer i det tidiga förhållandet till ASEA. Utan
tvekan gav sig Hägglunds in på produktion av flera produkter där ASEA redan
var en stor producent. När sedan ASEA köpte Hägglunds elektriska produktion
var det nled blandade känslor som Hägglunds medarbetare mottog detta be
sked.

I takt med att företaget växte i betydelse på orten utvecklades familjeomsorgen
till en form av socialt ansvar som också blev en betydande kraft av före
tagskulturen. Man byggde arbetarbostäder, anordnade utbildning och investe
rade i Mellansel. Även om detta ansvar avtar i betydelse under den senare de
len av den studerade perioden påverkar det fortfarande i Lex. valet av lego
tillverkare och -leverantörer.

Även sedan Hägglunds blev ett helägt dotterbolag inom ASEA-koncernen har
det förblivit relativt självständigt. Visserligen har ASEAs ägarskap präglat
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Hägglunds på många sätt men samtidigt förefaller det som om ägaren värnat
om Hägglunds självständighet. Tydligt framträder Hägglunds självständighet i
synen på produkterna. Ofta betonas skillnaden mellan "våra egna" produkter
och "andras" d.v.s. produkter som man köpt in eller som man övertagit från
andra företag. Det är de egna produkterna som man värnar extra mycket om.

En annan påtaglig kulturell prägel är frånvaron av fokusering på företagets
ekonomi. Sällan förefaller ekonomiska överväganden ha varit ett viktigt be
slutsunderlag. Detsamma gäller marknadsbedömningar i vidare bemärkelse än
tänkbara kunder. Produktionen har varit organisatoriskt centrum och större
organisationsförändringar kommer egentligen inte in i bilden förrän ASEA
inträdde som ägare. Det korta avståndet mellan verkstadsgolvet och ledningen
präglar företaget. Man har sett det som en styrka att kunna bjuda kunder inte
bara till Örnsköldsvik utan in i verkstaden där man fått träffa personer i pro
duktionen något som varit lika viktigt för försäljning av fartygskranar som för
bandvagnar. Inom Hägglunds har man ansett det viktigt att kunna visa upp hela
företagets kompetens, att kunden får tala med och får ett positivt intryck av
alla kontakter med företaget: "För man kan ju ha hur excellenta kontakter som
helst mellan organisationer på en övergripande nivå men om de (d.v.s. kunden
författarens anmärkning) sedan börjar gå runt och fråga neråt i organisationen
och det kommer signaler som visar på missnöje uppåt ... " (Intervju 1991).

Styrkan i kulturen har framhävts i diskussionen den tidigare diskussionen.
Frånvaron av fokus på ekonomi och marknad menar jag i vissa avseenden
också utgjort en svaghet. Jag menar att den akuta kris som företaget kom in i
1967 delvis var ett uttryck för att man från ungefär femtiotalets början så att
säga fortsatt i samma fotspår som tidigare trots att marknadsförutsättningarna
förändrats liksom den egna förmågan att generera medel för investeringar.
Min tolkning grundar sig dels på att marknadsförutsättningarna för fordon
förändrades samtidigt som företaget hela tiden växte. Efterfrågan mattades i
början på femtiotalet. Även om efterfrågan var fortsatt god inom elmotorer
och svetsartiklar skedde hela tiden en omstrukturering på marknaden och
konkurrenterna värnade om sina marknadspositioner. Gruvmaskinema utveck
lades till endast en kund som efter en förhållandevis kort period kom att börja
köpa andra maskiner. Min tolkning grundar sig också på att utvecklingen av de
nya gruvmaskinerna krävde mycket resurser. Volymproduktionen av
elmotorer och svetsartiklar krävde både investeringar i produktion och försälj
ningsorganisation. Troligt är vidare att man genom lokaliseringen av
produktion och försäljning i olika delar av landet inte kunde styra och
kontrollera på samma sätt som i Örnsköldsvik. Den industriella omvandlingen
under femtiotalet karaktäriserades av ökad konkurrens och pressade priser.
Det var bara elmotorer och svetsartiklar som egentligen var produktion som
enkelt lät sig rationaliseras och kostnadspressas. Ytterligare en faktor att
beakta vad gäller krissituationen 1967 är att familjeföretaget närmade sig en
generationsväxling.
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Den enskilda mest omvälvande händelsen i företaget under den studerade
perioden var troligen den finansiella krisen 1967 som dock inte ledde till kon
kurs. I stället sålde man en tredjedel av företaget och ASEA kom in som del
ägare. Det särskilt intressanta i detta sammanhang menar jag är att så mycket
av den ursprungliga kulturen finns kvar inom företaget fortfarande 1981 och
att inte större förändringar skett sedan nya ägare tagit vid till fullo 1972. Visst
kan man se inslag av ASEAinflytande på ett flertal områden redan från 1967
men det samlade intrycket som jag erhåller är ändå att så mycket av
Hägglundsandan finns kvar. Den styrka och eventuella svaghet som kulturen
inneburit för företaget har därmed präglat hela perioden. Det förefaller som
om det varit ett medvetet val av ägaren ASEA att inte aktivt integrera det ny
förvärvade dotterbolaget i koncernen.

Mitt försök att karaktärisera den anda som präglat företaget ger följande: en
nyfikenhet och intresse för nya tekniska lösningar, en tro på att inspirationen
till dem kommer genom direkta kontakter med kunder, en tilltro till den egna
personalens kompetens och förmåga, en övertygelse om att en bra produkt har
en marknad. Detta gällde framför allt perioden före ASEAs övertagande då
naturligtvis en del förändringar inträdde.

Formellt sköttes den högsta ledningen under mycket lång tid i huvudsak av två
av bröderna med intresse för produktion respektive försäljning. Till deras
hjälp fanns övriga bröder på olika chefsposter och en liten skara såväl externt
som internt rekryterade chefer. Omvärldens respekt för familjeföretaget var
omvittnad t.ex. blev Gösta Häggiund tidigt invald i Ingenjörsvetenskaps
akademin (IVA) och om Per-Evert sägs: "Han var ju en auktoritet inom
svenskt näringsliv överhuvudtaget ... Pelle Hägglund." (Intervju 1991)

Det framstår som om de båda äldsta bröderna genom sin personlighet och sin
position inom familjen utövade ett naturligt, självklart och respekterat
ledarskap. Eftersom de båda sinsemelIen kompletterade varandra kompetens
mässigt och som ledarpersoner utgjorde de en slagkraftig duo. Företagets
chefsposter har genomgående dominerats av tekniker och personer med stort
intresse för tekniska lösningar och produktutveckling. Därmed kan man skönja
ett inflytande från företagsandan även på rekryteringen och tillsättningen av
chefer inom Hägglunds.

4.7 Företagets strategiska karaktär

Den kultur som har beskrivits ger upphov till min tolkning av den strategiska
karaktären som "strategyas a perspective" för att använda Mintzbergs (1987)
terminologi. Med denna formulering avses sättet att uppfatta den verklighet
som företaget verkar inom och strategi blir för organisationen vad personlig
het är för individen (Mintzberg 1987) Hela organisationen omfattas av ett ge
mensamt sätt att arbeta och dess medlemmar delar samma uppfattning om
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företaget. Förståelsen av denna typ av strategiska karaktär kan inte erhållas
genom att inrikta sig på att söka planer, mål eller beslutstillfällen utan man
måste söka förstå hur aktiviteter sker och vad som är drivkrafter bakom. Jag
har inte funnit några uttalade affärsideer eller planer och har karaktäriserat
beslutsfattandet som i huvudsak informellt. Företagets karaktär präglas också
av ett, återigen i Mintzbergs terminologi, "strategyas a pattern". Med detta
menar Mintzberg ett konsekvent handlingsmönster. Jag menar Hägglunds
uppvisar ett sådant som kan förstås och förklaras av kompetensomvandlingen
och relationer till andra aktörer (se vidare kapitel 5). Jag skall nu beskriva en
konsistens i agerandet som jag anser kan förklaras av den gemensamma kultu
ren och kompetensen kring produkter och produktion.

Den första avgörande förändringen för företaget var den aktiva satsningen på
bussar och avslutning av möbeltillverkningen. Motiveringen var att man såg
utvecklingsmöjligheter i fordonstillverkningen. Ett annat avgörande steg var
att börja tillverka elektrisk utrustning till spårvagnarna i egen regi, vilket
stärkte spårvagnsproduktionen. Här var det fråga om ett medvetet val. Det
naturliga hade varit att köpa in utrustningen även om man just i den situation
som var hade lite svårigheter med relationen till ASEA, leverantör och tillika
konkurrerande spårvagnsproducent.

En avgörande förändring var satsningen på flygplansproduktionen. Inom före
taget arbetade man aktivt för att få ordern på att tillverka flygplan bl.a. genom
investeringen i ny produktionshall. Man trodde sig alltså om att kunna tillverka
flygplan redan innan man försökt. Att starta produktion av elmotorer och
svetsartiklar i egen regi var en betydelsefull förändring eftersom det var en
helt annan typ av produktion än den man var van och kunnig inom. Här vi
sades en tydlig insikt om att man måste satsa på flera områden där marknaden
var lukrativ.

Satsningen på att licenstillverka den amerikanska gruvmaskinen Joy var också
strategiskt och följdes av satsningen på utvecklingen av egna gruvmaskiner vil
ket var den första egentliga satsningen på produktutveckling. Fartygskranen
och hydraulmotorn var djärva steg eftersom det inte fanns kompetens alls om
den bransch inom vilka dessa produkter hade sina avnämare. Här visste man
också att det krävdes internationell försäljning. Visserligen hade man sålt på
utlandet förut men marginellt. Detta är exempel på att man satsade på produk
ter där man gjorde sig beroende aven utlandsmarknad.

Försäljningen av nästan en tr~djedel av hela företaget 1967 är naturligtvis
strategiskt för företaget. Beslutet att sälja fattades under pressade förhållanden.
P.g.a. likviditetskrisen stod företaget inför ett akut konkurshot. Den senare
försäljningen av hela företaget till ASEA 1972 måste ses som en logisk följd av
att ASEA gick in som delägare 1967. ASEA införde lönsamhetskrav och varje
produkt värderades i lönsamhetsmått. Produktionen strukturerades upp kring
centrala produkter. Försäljningsorganisationen utvecklades tillsammans med
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ASEA. ASEA blev en ännu större leverantör till Hägglunds och Hägglunds
blev underleverantör till ASEA. En rationaliseringssatsning genomfördes
under sjuttiotalet inom produktion och inköp i samarbete med ASEA.

I samband med ASEAs inträde som ägare i Hägglunds tillfördes produkter på
ett nytt sätt inom Hägglunds produktion. Tidigare hade Häggiund till stor del
skaffat produkter som man trodde på som tekniska lösningar och med mycket
eget arbete gjort om till egna produkter. Nu tillfördes Hägglunds färdiga
produkter och började också köpa in färdiga produkter. Detta har senare
utvecklats till förvärv av företag inom krantillverkning, fordonstillverkning
och hydraulik. Syftet med förvärven av produkter har varit att stärka egna
produkter som har varit "guldkorn" i produktprogrammet. Förhållandevis
många av de förvärvade produkterna har den sålts efter relativt kort tid.

I referensramen refererades koncernlogik som en drivkraft. Den är enligt
Melin och Holmström: "... ett komplement till och delvis en specialjorm av de
företagsstrategiska och företagsorganisatoriska drivkrafterna." (1983 :207) Det
grundläggande är att det finns en logik som syftar till att optimera helheten
inom koncernen enligt några kriterier. Att ASEA och Esab köpte upp
Hägglunds produktion av elmotorer och tillbehör respektive svetsartiklar före
faller vara förenligt med ASEAs respektive Esabs koncernlogik vad gällde
verksamheten. I Hägglunds fall kan försäljningen i stället ses som logisk ur
ekonomiskt perspektiv. Hägglunds var i behov av kapital vilket ASEA var vil
ligt att tillföra.

I fallet Hägglunds och ASEA framkommer en ambition att optimera produk
tionen inom koncernen särskilt tydligt i de produktbyten som genomfördes
1972. Förhållandevis få synergieffekter i direkt anknytning till produkterna
verkar ha blivit följden därav. Satsningen på gemensam försäljnings
organisation ledde inte till integrering i alla avseenden. För hydraulmotorn
t.ex. utvecklade Hägglunds ett eget återförsäljarnät. Förhållandevis mer av
integrationseffekter har präglat verksamheten på annat sätt. Hägglunds kom att
lära mycket från ASEAs rutiner och system för produktions-, ekonomisk och
administrativ styrning liksom för personalplanering och inköpsfunktion. Ett
bestående intryck från den studerade perioden är att olika relationer mellan
ASEA och Hägglunds vad gäller olika produkter före 1972 spelat minst lika
stor roll för omvandlingen i Hägglunds som den direkta koncemlogiken gjort
efter 1972. (Jag återkommer till den relationen i kapitel 5.)

Avslutningsvis skall jag karaktärisera kärnprodukterna och kompetensen med
hjälp av Porters (1980) begreppsapparat. Han beskriver företagets strategiska
konkurrensförmåga i två strategiska aspekter: kostnadseffektivitet i produk
tionen respektive differentieringsgrad på produkterna. Figur 4:15 visar en ka
tegorisering av Hägglunds kämproduktgrupper relativt varandra. 1

1 Figuren är en förenkling av Porters och Gilberts och Strebels (1986) resonemang. De
menar varje produkt skall karaktäriseras relativt konkurrenternas förmåga.
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Figur 4:15 Kämprodukternas konkurrensförmåga
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Produkternas förmåga att konkurrera har präglats av differentiering i betyd
ligt högre grad än kostnadseffektivitet. Den utvecklingstendens man kan se
över tiden för de flesta av produkterna är en ökande press på låga kostnader
och att företaget har tvingats utveckla den egenskapen. Det finns enligt Gilbert
och Strebel (1986) två i princip olika utvecklingsvägar för produkter på
marknader med konkurrens. Den produkt som från början konkurrerar med
unika produktegenskaper konlmer förr eller senare in i en press på sänkta
kostnader i produktionen vilket gäller fyra av de fem kämprodukterna. Den
produkt som från början är kostnadseffektiv kommer på sikt att nå ett behov
av förnyelse i form av produktdifferentiering som skedde med elmotorer och
svetsartiklar.

4.8 Sammanfattning av den inre dimensionen

Sammanfattningsvis hävdar jag att många strategiska avgöranden har nära
kopplingar till fem grupper av kämprodukter identifieras. Deras huvudsakliga
samhörighet kopplades till produktionskompetensen inom företaget. Det var
för det första den stora gruppen fordon innefattande huvudsakligen buss
karosserier, rälsfordon och försvarsfordon. Under kriget upprätthölls
produktionsvolymen av gengasaggregat och flygplan. En helt ny produktgrupp
växte fram i anslutning till fordonstillverkningen nämligen elmotorer och
svetsartiklarprodukter. Genom aktivt sökande efter nya produkter passande
egen kompetens startades tillverkning av gruvmaskiner, den tredje kämpro
dukten. Av samma skäl startades, för det fjärde, produktion av fartygskranar
drivna av hydraulik, en konstruktion som senare blev en egen produktgrupp,
den femte kämprodukten.
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Totalt tillverkades över 100 olika produkter under den studerade perioden.
Produktsortimentet växte kraftigt ända fram till mitten på sextiotalet för att
därefter stabiliseras kring ett trettiotal huvudsakliga produkter. Omsättningen
av produkter har hela tiden ökat genom att nya produkter tillkommer i ökande
utsträckning medan alltfler produkter tas ur sortimentet. Ingen av de
ursprungliga produkterna fanns kvar i produktion i slutet av perioden. Den
stora mängden produkter har haft en livslängd på högst fem år inom
Hägglunds. Kärnprodukterna vid periodens slut började produceras på femtio
och sextiotalet.

Figur 4:16 Kämprodukter och -kompetens
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Företaget växte fram till mitten av sextiotalet då en tredjedel av företaget sål
des. Tillväxten därefter har framför allt skett i omsättning medan antalet
anställda varit relativt stabilt. Vinstutvecklingen som var oavbruten fram till
mitten på sextiotalet förbyttes i förlust 1967 för att sedan öka i måttligare takt.
Mekaniseringsgraden i produktionen har ökat genom att andelen maskininves
teringar ökat relativt fastighetsinvesteringama. Försäljningskapaciteten har
tillkommit sedan produkter tagits i produktion och knutits till produkterna.
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Företagets produktionskapacitet har vuxit i takt med att nya produkter har
tillkommit. Utvecklingskapaciteten har förändrats i mer organiserad form
sedan femtiotalet men organisatoriskt varit knuten till produkterna ända in på
sjuttiotalet. Företagets kärnkompetens har specifikt karaktäriserats enligt tre
kriterier. Produkternas problemlösningsförmåga har befunnits hög och
företagets generella förmåga har vuxit efter det att anpassningsförmågan för
respektive produkt utvecklats. Överföringsförmågan har inte varit lika
utvecklad som problemlösningsförmågan. Företagets konkurrenskaraktär har
framför allt präglats av differentiering av produkterna.

Företagets kultur har i hög grad präglats av familjen Häggiund som ägt och
drivit företaget under merparten av perioden. Kulturen har karaktäriserats av
ett stort intresse för tekniska lösningar och nya produkter. Vidare av förhål
landevis informellt men likväl tydligt ledarskap eftersom familjens ledarskap
varit självklart. Företagets strategiska karaktär kan liknas vid en gemensam
uppfattning om företagets förmåga att producera högkvalitativa produkter.
Företaget karaktäriseras av att relativt ofta ha tagit upp produktion som visser
ligen produktionsmässigt passar den egna kompetensen men som likväl repre
senterar stora nyheter för företaget. Samtidigt har företaget också presenterat
produkter som representerat en nyhetsvärde för marknaden. Från början tog
företaget upp ett flertal nyheter till produktion. Därefter kom en tid när
Hägglunds introducerade ett flertal nyheter på marknaden. Slutligen tog en pe
riod vid när man inom föret~get i ökande utsträckning sökte renodla ett fåtal
kämprodukter kring vilka man hade lång erfarenhet.

Nästa kapitel kommer att ägnas åt den interaktiva dimensionen för de kärnpro
dukter som identifierats i detta kapitel. Genom den analysen kommer ytterli
gare tolkning och förståelse att tillfogas kärnprodukternas och företagets om
vandling. Den mer explicita sammankopplingen mellan de två dimensionerna
kommer att genomföras i kapitel 6.
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5 Hägglunds omvandling • interaktiv dimension

I detta kapitel skall förståelsen av företagets omvandling utvecklas med tyngd
punkt på den andra dimensionen i denna studie: den interaktiva dimensionen.
Med hjälp av de fem grupper av kärnprodukter som identifierats i förra kapit
let skall omvandlingen i relationer till huvudsakligen leverantörer och kunder i
Hägglunds omgivning beskrivas och analyseras. Dessa företag är samtidigt
aktörer i det vertikala ledet i ett förädlingsförlopp. Med ett nätverksperspektiv
är även aktörer i det horisontella ledet av intresse. Därför lyfts också kon
kurrenter liksom samarbetspartners fram då de haft betydelse i Hägglunds
omvandlingsprocess. Det förtjänar att åter påpekas att de mönster av relationer
som växer fram och analyseras i detta avsnitt uteslutande är studerade från
Hägglunds perspektiv. Det är alltså relationer och mönster av relationer sett
från en av dess aktörers horisont; nämligen Hägglunds. Den beskrivning som
ligger till grund för detta kapitel återfinns i: En produkthistoria!, den
separata delen till denna avhandling.

Kapitlets mest omfattande avsnitt, 5.1-5.5, innehåller en diskussion av varje
kärnproduktgrupp. Initiativet till att produkten började tillverkas identifieras
och relateras till Hägglunds eller till annan aktör. Relationernas uppkomst,
utveckling och karaktär beskrivs liksom den strukturerade form av nätverks
mönster som uppstår. Beskrivningen börjar med fordonstillverkningen som
har sina rötter i företagets första produktion: snickerier. Där finns ursprunget
till de relationer till kunder och leverantörer som senare i och med Hägglunds
omvandling skulle byggas upp till en stabil struktur av relationer till kunder 
som till stora delar finns kvar under hela den studerade perioden. Helt nya
relationer av annan karaktär byggdes däremot upp kring el- och svets
produktionen. Nya relationer av ytterligare annan beskaffenhet karaktäriserar
gruvproduktionen och senare även tillverkningen av fartygskranar. Utveck
lingen av relationer kring hydraulmotortillverkningen har likheter med den
för flera av de tidigare produkterna.

Kapitlet fortsätter med att särskilt lyfta fram de olika relationerna var för sig i
del 5.6 särskilt med beaktande av relationens betydelse för Hägglunds
omvandling. Relationerna beskrivs och karaktäriseras med avseende på föränd
ring vad gäller nya/avbrutna relationer och förändring inom relationerna. I
avsnitt 5.7 slutligen görs en sammanfattande karaktäristik av relationerna där
jag diskuterar produktinitiativets ursprung, kunskapsutbytets intensitet och på
verkans riktning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 5.8 där en
återkoppling till kapitel 4 görs.
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5.1 Fordon: stommen i utveckling av relationer

Av figur 5:1 framgår de olika produkterna inom kämproduktgruppen och ett
antal kritiska händelser i omvandlingsprocessen.1

Figur 5: l Produkter inom fordonsproduktionen

Stora bussbolag blIr kunder m:i:i:lll1:i:i:l:
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Volvo o Scania bygger ut
Ombyggnationer av buss o spårvagn

ASEA köper Hägglunds
Busstillverkning säljs till Dy Wiima

1 Figur 5:1,5:6,5:9,5:13 och 5:16 är alla sammanfattningar av respektive
kärnproduktgrupps olika produkter och deras ti1lkomstår. Vidare visar varje figure på ett
antal kritiska händelser i den kronologiska process som beskrivs i En produkthistoria!
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Redan under tidigt trettiotal utvecklades starka relationer till ett fåtal stora
kunder inom bussproduktionen. Dessa relationer utvecklades genom rälsfor
donsproduktion för samma kunder. En andra förändring av relationerna kom i
samband med spårvagnsproduktionen vilken utvecklade relationerna mot
leverantörssidan. Den av Hägglunds initierade trådbussproduktionen förstärkte
relationerna mellan kunder och leverantörer i den framväxande strukturen av
relationer till såväl kunder som leverantörer. Ett tredje viktigt steg i
utvecklingen av relationer till kunder kom med början av produktion av
militära fordon, till försvaret som enda kund. Successivt krävdes en utveckling
av nya leverantörsrelationer. Den fjärde tydliga förändringen av relationer
skedde i samband med att Hägglunds slutade tillverka busskarosserier och blev
underleverantör till ASEAs produktion av rälsfordon.Det nätverk av
relationer som växte fram och varit stabilt under många år utvecklades då åt
olika håll. Det blev en delning till två nätverk.

5.1.1 Busskarosserier skapar stabila relationer till kunder

Inititativet till busstillverkningen kom från små lokala tillverkare i Öm
sköldsvik. De levererade ett utlandstillverkat chassi för karossering och
Hägglunds hade inte någon tidigare relation till chassitillverkare. De lokala
åkarna hade inte heller tidigare varit Hägglunds kunder. Örnsköldsvik är en
liten stad och Hägglunds blev naturligtvis en lokalt känd näringsidkare.
Kunden gjorde en relativt enkel beställning som Hägglunds utförde enligt bästa
fönnåga utan något utvecklingssamarbete med kunden"

Ursprunget till att bussar började tillverkas kan sålunda hänföras till:
- att en kund beställde tillverkning aven buss från Hägglunds.

De huvudsakliga leverantörerna av råvaran trä hade man redan affärsutbyte
med, medan detaljerna till bussarna krävde att man sökte nya leverantörer ut
omlands. Man hade inget utvecklingssamarbete med dessa leverantörerna. När
man småningom började bygga på svenska chassin kom de från Motala
Verkstad och Tidaholm. I relationen till chassitiliverkaren är det emellertid
viktigt att notera att Hägglunds aldrig köpte chassier. Det var alltid kunden
som köpte dessa för vidare befordran till karossörenI för påbyggnad.
Relationen mellan Hägglunds och cllassileverantörer var sålunda utan egentligt
affårsutbyte och kom att så förbli.

1 Jag har valt att kalla karosseritillverkaren för karossör i detta arbete.
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Fi~ur 5:2 Drivande relationer etableras 1930-321
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Busstillverkning åt stamkunder kom att bli grunden för utveckling. När
Hägglunds 1930 presenterade fem nytillverkade bussar på en mässa i Stock
holm väckte det intresse bland de stora kunderna, Göteborgs och Stockholms
Spårvägar vilka var kollektivtrafikbolag. En avgörande förändring skedde när
de tillkom som kunder 1930-31.

I takt med att de stora kunderna beställde allt fler bussar och de små fortsatte
beställa växte tillverkningen. De stora busskunderna hade redan etablerade
relationer med svenska chassitillverkare och levererade chassier från Volvo
och Scania i ökande utsträckning. Avgörande förändringar i busskonstruk
tionen skedde genom förändringar i chassiet. De förändringarna drevs av
chassitilIverkaren. Karosseritillverkare, som Hägglunds, fick anpassa sin
verksamhet efter dessa förändringar samtidigt som den skulle möta kundens
önskemål. Detta blev för Hägglunds inledningen till ett utvecklingssamarbete
med framför allt Scania.

En stark struktur av relationer mellan de stora svenska busskunderna, de stora
svenska chassitillverkarna och karossören Hägglunds utvecklades från trettiota
let. Nätverket kom att bestå och förstärkas i denna form ända in på femtiotalet.
De stora kunderna till Hägglunds var då Stockholms och Göteborgs Spårvägar,
Postverket och Statens Järnvägar. Under kriget hade också försvaret till
kommit som en större kund genom irlköp av bussar. Sammantaget köpte dessa
fem kunder merparten av Hägglunds bussproduktion. Sett över tiden har SJ
varit den avgjort största kunden. De fyra övriga var ungefär lika stora vad
gäller volym emedan de små kunderna var avsevärt mindre i inköp. Totalt
under hela perioden av busstillverkning har Hägglunds haft cirka 500 kunder
varav merparten små bussbolag. Den produktion som alltså intitierats av små
lokala kunder blev snabbt inriktad mot de stora kunderna. Till de små

l Figuren syftar till att lyfta fram med vilka Hägglunds drivande relationer (Jfr Benndorf
1987, Liljegren 1988) etablerades och växte fram. Figuren visar sålunda varken på alla
förekommande relationer mellan alla förekommande aktörer, inte heller relationer mellan de
andra aktörerna som inte hade direkt betydelse för Hägglurids. De kraftigare markeringarna
visar på de särskilt betydelsefulla förändringarna just för den period som avses. SJ=Statens
Järnvägar, SL=Stockholms Spårvägar numera Stockholms Lokaltrafik, Gbg Spårv.=
Göteborgs Spårvägar.
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kunderna som var mindre och växande bussbolag fanns förhållandevis stabila
relationer fastän det kunde gå många år mellan deras köp aven buss eller två.

Den ökande trafiken och de krav som det medförde på fastare konstruktioner
ledde till ett utvecklingsarbete inom Hägglunds. Arbetet resulterade i en paten
terad konstruktion 1937 och ledde till ett samarbete med stålleverantören
Sandvikens Jernverk som fick uppdraget att tillverka stålkonstruktionen till
Hägglunds. Konstruktionen möjliggjorde att skjutbara fönster kunde monteras
in. De fönstren inköptes från en engelsk leverantör. Man köpte stål av flera
svenska leverantörer men också av utländska då det tidvis var brist på stål på
den svenska marknaden där efterfrågan var stor. Samarbetet mellan Hägglunds
och dess kunder och leverantörer manifesterades i och med att Hägglunds
kunde introducera trådbussen 1938. Det var en för såväl kunder som leveran
törer ny produkt.

Hägglunds var i slutet på fyrtiotalet med 25 års erfarenhet en av landets största
tillverkare av busskarosserier. Från början hade man byggt på i huvudsak
utländska chassier till lastbilar eftersom det inte fanns svenska tillverkare. Den
utveckling som pågått mot en övergång till svenska chassier, innebar ett ut
vecklat samarbete med chassileverantörer och till viss del också samarbete på
utvecklingssidan med svenska råvaruleverantörer.

Hägglunds hade vid denna tidpunkt en central roll i en struktur som föränd
rades med stabila relationer, med mycket kunskapsutbyte, till de viktiga
inhemska aktörerna på såväl kund- som leverantörssidan. Det var i stor
omfattning kundernas krav som hade drivit fram Hägglunds busskarossering.
Samarbetet om nykonstruktioner mellan de drivande kunderna och de för
utvecklingen viktiga leverantörerna bedrevs i samma banor som tidigare
mellan parter som vid den här tiden kände varandra sedan länge. Initiativet till
förändringar i busskonstruktionen låg hos chassikonstruktören pådriven av
kunden. Ur karossörens synpunkt försköts utvecklingsinitiativet till chassi
leverantörerna och det fanns tendenser till integrering mellan chassi- och
karosseritillverkning.

I början på femtiotalet mattades efterfrågan på bussar av på svenska
marknaden. De svenska chassitillverkama med vilka Hägglunds haft samarbete,
hade expanderat sin tillverkning och Scania började bygga hela bussar d.v.s.
både chassi och karosseri, något som dittills inte bedömts som lönsamt. I det
fallet köpte kunden en färdig buss från Scania. I och med att busskonceptet
integrerades blev relationen mellan de stora nationella kollektiv
transportföretagen och de svenska chassitillverkama förstärkt.

Konkurrens kom att påverka Hägglunds på ett mer påtagligt sätt. Mer och mer
av initiativet övertogs av chassitillverkama och karossörerna blev utsatta för
prispress med strukturförändringar som följd. De mindre karossörerna
började konkurreras ut, knytas fastare till chassitillverkama eller köpas upp.
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Karossören Hägglunds styrka låg i att kunna anpassa sin kompetens, hantver
ket, till de nya krav som ställdes. TIllverkningen var ett beställningsskrädderi.
Från bprjan hade Hägglunds försökt att finna lösningar på alla av kundens krav
men under femtiotalet innebar konkurrensen att Hägglunds eftersträvade en
begränsning av modelländringama så långt det gick eftersom de var för
dyrande. Kostnadspressen medförde att Hägglunds tog fram ett basutförande
med 10 olika stolkombinationer, dörrbredd, fönster, klädsel och färg.

Den omedelbara effekten av de förändrade omvärldsförhållandena var en
kostnadspress. Den långsiktiga förändringen innebar att medan relationen
mellan kund och chassileverantör utvecklades avtog intensiteten i den utveck
lingsrelation Hägglunds hade med kund. Samarbetet med Scania avtog delvis
som en naturlig följd av att Scania satsade mer på egen busstillverkning.
Däremot uppkom ett samarbete med Volvo kring ledbusstillverkning under
den senare delen av perioden. Naturligtvis präglades perioden 1955-65 rent
generellt av den långvariga osäkerhet som skapades kring införandet av
högertrafik i Sverige.

Sammanfattningsvis har bussproduktionen ur relationssynpunkt framför allt
inneburit följande för Hägglunds:

- att det skapats stabila relationer till kunder som haft betydelse såväl
kvantitativt för volymen i tillverkningen som kvalitativt vad gäller
produktens och produktionens utformning;
- att kunderna drivit på produktutvecklingen genom sina krav;
- att chassileverantörerna avgjort bussarnas grundläggande
konstruktion.

5.1.2 Rälsfordon utvecklar relationerna till leverantörer

Spårvagnsproduktionen 1932 åt Sundsvall-Skön var ledde till att samarbete
med leverantör påbörjades. Trots att spårvagnsproduktionen var en tillfällig
order kom samarbetet med leverantör att bestå och fortsatte 1936 när Statens
Järnvägar beställde rälsbussar. För utvecklingen av rälsbussen startade
Hägglunds samarbete med Scania och Motala Verkstad, där det handlade om
kunskapsutbyte för konstruktionen.

Skälet till tillverkning av rälsfordon kan spåras till:
- att existerande kunder beställde nya fordon.
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Samarbetet med leverantörer fortsatte på fyrtiotalet när det kom nya order på
spårvagnar från redan befintliga kunder till busstillverkningen.1 Beställning
arna innebar nyutveckling för Hägglunds och ledde till att nlan tog upp kontakt
med nya leverantörer. Det behövdes elektrisk materiel till spårvagnarna och
den köpte man från ASEA. Boggien till spårvagnen köptes också från ASEA.
Med ASEA hade man inte haft affärsrelationer tidigare; ASEA var framför
allt bekant som konkurrerande tillverkare av rälsfordon.

Den ökande trafiken med bussar skärpte kraven på fordonen inom kollektiv
trafiken. Kraven på kraftigare konstruktioner föranledde Hägglunds att söka
etabler relationer till andra svenska verkstadsföretag. En struktur av relationer
kring Hägglunds fordonstillverkning, illustrerat i figur 5:3, hade på detta sätt
vuxit fram i slutet av trettiotalet. Initiativen till alla fordon som producerats
dittills hade kommit från kund. I de starka relationer som vuxit fram till såväl
kund som leverantör kunde Hägglunds introducera en nyhet: trådbussen. Iden
hämtades från utlandet och krävde nyutveckling och anpassning hos såväl kund
som leverantör.2 Trådbussen utgör på sätt och vis därmed en slags mani
festation av Hägglunds betydelse inom branschen från slutet av trettiotalet till
början av femtiotalet.

Figur 5:3 Relationer till leverantörer utvecklas 1933-573
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I och med krigsutbrottet slutade kunderna beställa bussar men Hägglunds
kunde i stället tillverka gengasutrustning åt dem. Från början var det tänkt att
man i den tillverkningen skulle samarbeta med Scania men Scania överlät den

1 1939 var det sju år sedan man gjort spårvagnar förra gången, då Göteborgs Spårvägar var
kund. Den kunden kom sedan att köpa totalt 321 spårvagnar plus 110 ombyggnader.
Stockholms Spårvägar kom också att bli en stor kund fr.o. m. 1944 med köp av totalt 153
spårvagnar och 71 ombyggnader för högertrafik. Andra spårvagnskunder var lokaltrafiken i
Norrköping, Malmö och Gävle.
2 Iden var inte fullkomligt ny hos kund. I Stockholm hade man avfärdat den med att
stadsbilden skulle förstöras av elledningarna som måste byggas.
3 För att ytterligare förstärka förändringarna från förra figuren har jag lagt förändringarna i
denna struktur som överlappande den tidigare strukturen.
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produktionen till Hägglunds. Detta visar att samarbetet med Scania vid den
tiden hade nått en sådan utvecklingsnivå att man inom Hägglunds ansåg det na
turligt _med en gemensam utveckling av gengasaggregatet. Gengasförsäljningen
upphöll relationerna till de stora fordonskunderna. Hägglunds behövde därför
aldrig avbryta sina etablerade kundrelationer under kriget. Direkt efter kriget
fick Hägglunds bussproduktion en kraftig uppgång genom att nya order kom
från "gamla" kunder.

Flygplansproduktionen var betydelsefull för särskilt en relation, den till för
svaret. Tidigare hade man sålt enskilda produkter framför allt till annen. I
flygplanstillverkningen kunde man visa att man kunde producera enligt de
stränga kvalitetskrav som försvaret ställde. De stora kunderna fortsatte efter
kriget att beställa fordon av olika slag: drivboggier och lokmotorer var nya
produkter. Nedläggning aven produkt kom i början på femtiotalet: den sist
tillverkade trådbussen såldes 1952 eftersom kunderna valt att inte fortsätta
bygga ut lokaltrafiken med trådbussar. Den sammanföll med att efterfrågan på
bussar avtog.

Hägglunds gjorde i början på sextiotalet med de goda erfarenheterna från
trådbussen, ett andra försök att introducera ett nytt koncept inom en etablerad
struktur. Den nya tunnelbanevagn som Hägglunds konstruerade hade nämligen
betydande olikheter i jämförelse med de vagnar som kunden redan hade i
trafik. Hägglunds tunnelbanevagnar tillverkades enligt egen design och
offererades till Stockholms Spårvägar, trogen kund sedan många år. Konkur
rerande tillverkare fick emellertid den stora ordern under prispress från
kunden. Hägglunds hade här inte tillräckligt tagit hänsyn till att tunnelbane
vagnarna var en del av ett större system och Häggiundsvagnens nyhetsgrad var
sådan att den skulle medföra systemförändringar för kunden. Hägglunds intro
duktion av nyheter i nätverket utföll inte på samma sätt som för trådbussarna.
Detta kan tolkas som ett tecken på att relationen till kund inte utvecklats i takt
med att kundens trafiksystem utvecklades. Det troliga är att kunderna även på
detta område i större utsträckning riktade sig till de större tillverkarna något
som på femtio- och sextiotalet hade kunnat observeras för busskarosseringen.

Inom fordonsbranschen i Sverige inleddes från femtiotalet en koncentration till
de större tillverkarna och för busstillverkningen liksom för tunnelbane
vagnarna på sextiotalet hade Hägglunds blivit en liten och mer marginell
tillverkare. När busskarosseringen avyttrades 1972 var det ett relativt naturligt
steg att ta. Troligen hade bussproduktionens livslängd förlängts av de omfat
tande ombyggnaderna i slutet på sextiotalet inför högertrafikomläggningen.
För relationerna till kunder och leverantörer betydde det inte mycket. Den
intensiva kontakten med chassileverantörerna hade redan avtagit betydligt och
till kunderna behöll man relationen genom rälsfordonstillverkningen.
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Sammanfattningsvis betydde rälsfordonstillverkningen från relationssynpunkt:
- en förstärkning av relationerna till redan etablerade kunder,
- att en struktur av relationer till leverantörer inom svensk
verkstadsindustri etablerades;
- att utvecklingssamarbete mellan Hägglunds och andra företagen i
nätverket intensifierades;
- att relationen till ASEA initierades.

5.1.3 Fordon till försvaret en kvalitativ utmaning

I slutet av femtiotalet skedde en väsentlig förändring av kundrelationen till
försvaret och dess inköpsenhet Försvarets Materielverk1 som tidigare köpt
olika produkter i mindre omfattning. De beställde ombyggnad aven stridsvagn
med tydliga kravspecifikationer. Kort därefter kom order på ombyggnader av
en pansarbandvagn i olika modeller. På sextiotalet intensifierades samarbetet
mer och mer. För varje order som kom fick Hägglunds mer och mer av an
svaret för produktutvecklingen. I slutet av sextiotalet hade samarbetet med för
svaret blivit en etablerad utvecklingsrelation för Hägglunds.

Skälet till att produktionen av militära fordon startade kan likt den av andra
fordon hänföras till:

- att det var kunden som beställde en enklare konstruktion till en
början och som när det lyckades fortsatte beställa mer och mer
kvalificerad tillverkning.

Det intensifierade arbetet med försvaret som kund innebar till en början inga
större förändringar av relationsstrukturen. Däremot kom försvaret att ut
märka sig som kund relativt de övriga genom att utveckla mer och mer av
samarbete med Hägglunds vilket illustrerats i figur 5:4.

Figur 5:4 En stark struktur 1958-71

1 Förkortas FMV, hette tidigare Kungliga Annetygförvaltningen.
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I början på sjuttiotalet ledde samarbetet med försvaret till att Hägglunds fick
en order på utveckling av ett helt nytt fordon, en bandvagn. Det blev starten
till en ännu högre grad samverkan kring produktutveckling och arbetet ledde
Hägglunds till att söka nya svenska leverantörer med vilka utvecklingssamar
bete påbörjades. Även utorrllands etablerades nya relationer genom inköp av
komponenter. I detta arbete ställde FMV mycket höga krav på Hägglunds som
i sin tur förde kraven vidare till sina samarbetspartners på leverantörssidan.
Leverantörerna måste anpassa sin produktion till de nya krav som ställdes. Pa
rallellt med utvecklingen av bandvagnen bedrevs framtagning aven ny
motorcykel i hård konkurrens med andra tillverkare. Hägglunds presenterade
den i mitten på sjuttiotalet.

Sammanfattningsvis betydde produktionen av fordon åt försvaret vad gäller
relationer:

- att nya leverantörer tillkom;
- att leverantörerna utsattes för höga kvalitetskrav från Hägglunds;
- att produktutvecklingen skedde i samarbete med både kund och
leverantör.

Den allt ökande betydelsen av produktion och utveckling gentemot försvaret
som kund sammanföll med att ASEA övergick från delägare 1967 till full
ständig ägare 1972. Hägglunds fick då en roll som huvudleverantör till ASEAs
rälsfordonsproduktion. Utvecklingsinitiativet för produktionen av rälsfordon
blev därmed ASEAs i samarbete med kund och Hägglunds blev formellt sett
underleverantör.. Samtidigt förstärktes Hägglunds roll som leverantör i och
med att volymen på rälsfordon kom att utökas särskilt som ASEA överförde
produktion från företag som de i sin tur köpt in från konkurrenter. ASEA och
Hägglunds gjorde också en del produktbyten. Så var inte fallet med produktio
nen till försvaret eftersom detta låg kvar på Hägglunds. Med bandvagnens
tillkomst blev också volymen på den tillverkningen större.

För relationerna utkristalliserades därmed två av varandra relativt oberoende
strukturer för Hägglunds. För båda nätverken gällde gemensamt att kraven
inte definierades av Hägglunds ensamt utan i samverkan med andra företag.
Skillnaden är att vad gäller försvaret var Hägglunds central medan man inte
blev det för rälsfordon. Ett annat sätt att uttrycka förändringen är att
Hägglunds är den sammanbindande länken mellan två nätverk men innehar
själv olika roller inom de båda nätverken. För det ena nätverket var Hägglunds
den fokale producenten vad gäller utveckling; för det andra, en av flera viktiga
företag närmast den fokale producenten ASEA såsom figur 5:5 visar.

Sammanfattningsvis ledde ett fortsatt samarbete med ett fåtal offentligt ägda
kunder till förstärkta relationer. Man kan säga att Hägglunds omvandling var
en spegel av de övriga företagen i nätverket. För de fem stora kunderna ut
vecklades relationerna under lång tid på liknande sätt d.v.s. de intensifierades
och förstärktes. Men under senare tid skedde en förändring. Intensiteten i
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kontakterna med kund avtog för Hägglunds del i och med att den civila for
donsproduktionen övergick till ASEA. För den militära fordonsproduktionen
d.v.s. relationen till försvaret intensifierades kontakterna hela tiden.

Fi~ur 5:5 Två nätverk 1972-81

Vad gäller nya relationer fanns det tre särskilt betydelsefulla produkter inom
denna produktgrupp. Det var den helt egna produktionen av de första
busskarosserierna som skapade de grundläggande kundrelationerna till stora
företag. Senare kom nyutvecklingen av rälsfordon som gjordes i samarbete
med leverantörer och ledde till en betydande tillskott av relationer. Den tredje
produkten är de militära fordonen som satte igång en intensifierad ständigt
ökande kompetensutveckling inom företaget. Den struktur i form av nätverk
som skapats framträdde redan på trettiotalet och kärnan av kunder förblev
densamma under hela perioden.

5.2 Fordonsproduktionen föder nya produkter med nya relationer

Redan på trettiotalet tillverkades de första svetsprodukterna som en direkt
följd av att den typen av teknik behövdes i bussproduktionen. Likadan var
bakgrunden till produktion av elektriska motorer i slutet av fyrtiotalet fastän
behovet då gällde spårvagnar. Dessa produkter gav inte upphov till den typ av
starka kundrelationer som beskrivits för fordonsproduktionen. Det handlade i
stället om att etablera förhållandevis enkla och framför allt många relationer
till en mängd nya kunder. Vidare fanns det redan ett antal stora tillverkare på
denna etablerade marknad så Hägglunds trädde med sin tillverkning in i ett re
dan existerande nätverk. Den utveckling som sedan tog vid resulterade i att
Hägglunds byggde upp en form av internt nätverk mellan tillverknings- och
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försäljningsenheter på olika ställen i Sverige. (Se figur 5:6 för de olika pro
dukterna och kritiska händelser.)

Produktion av elektrisk materiel påbörjades utan att det fanns några relationer
med leverantörer eller kunder för de produkterna. Både svets- och elektrisk
utrustning var etablerade branscher varför det fanns gott om leverantörer av
råvara och komponenter. Potentiella kunder fanns det i flertal till denna typ av
standardvara med god tillväxt. Det var kunder inom fordonsproduktionen som
ställde krav som var utlösande för denna produktion. De etablerade relationer
som fanns för en grupp av kämprodukter kom därmed att påverka tillkomsten
aven ny kämproduktgrupp.

Figur 5:6 Produkter inom el- och svetsområdet

KRITISKA HÄNDELSER

Svets till busstillverkningen

Beslut om tillverkning

Inköp av fabrik

Rationell produktion

Tillverkning i Stockholm

Investering i ny fabrik

Sälis till ASEA och Esab
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Det som skiljer produktionen av elektriska motorer och tillbehör från svetsar
tiklarna är att för svets kan man uteslutande spåra dess ursprung till kundkrav
inom fordonstillverkningen. Vad gäller den elektriska produktionen spelade
tillväxten inom branschen stor betydelse men där fanns också konkurrentens
agerande med i bilden. Spårvagnsorderna på fyrtiotalet kunde ha resulterat i
ett samarbete mellan konkurrenten ASEA och Hägglunds där de båda företa
gen gjort en arbetsfördelning: ASEA utförde det elektriska och Hägglunds
vagnen. Att så inte blev fallet beror sannolikt på att Hägglunds vid den tiden
strävade efter att utveckla egen kompetens samt att ASEA med sitt agerande
visade att Hägglunds uppfattades som en konkurrent.

Sammanfattningsvis kan man spåra skälen till produktion av elektriska och
svetsprodukter till följande:

- den egna produktionen av fordon och de krav den ställde;
- ett relativt nyuppväckt behov inom företaget att differentiera sin
produktion;
- en allmän efterfrågan på elektrisk materiel.

Hägglunds gav sig alltså i slutet på fyrtiotalet in i branscher där det fanns etab
lerade producenter sedan länge. Inom produktionen av elektriska motorer
dominerade ASEA som också hade mindre producenter som t.ex. Elmo
kopplade till sig. Esab hade tillverkning av elektriska produkter vid den här
tiden även om det var som producent av svetsprodukter som företaget var
framträdande. På världsmarknaden fanns det några stora företag varav fram
för allt två, Siemens och AEG, hade försäljning på den svenska marknaden.
Det nätverk för tillverkning av el- och svetsprodukter som Hägglunds nu
skulle komma att bryta sig in i illustreras i figur 5:7.

För produktion av dessa produkter fanns sedan länge ett antal stora och små
producenter. I figuren illustreras att Hägglunds relativt snabbt blev en av de
större tillverkarna inom branschen i Sverige. Samtidigt illustrerar figuren att
varken på kundsidan eller på leverantörsidan fanns det några utpräglade
relationer likt dem inom fordonstillverkningen. En stor del av produkterna
var standardvaror som kunderna kunde köpa från flera leverantörer.

Till tillverkningen av el- och svetsprodukter var det framför allt råvaruleve
rantörer som anlitades och ingen speciell exklusivitet rådde. Kunderna bestod
aven mängd mindre och medelstora företag över hela Sverige men även till en
del utomlands. Inte heller här fanns någon exklusivitet utan samtliga tillver
kare erbjöd produkter av likvärdig kvalitet. När Hägglunds genom denna typ
av produkter så att säga gav sig in i ett etablerat nätverk hade man inte relatio
ner till något annat företag än ASEA. Dessa relationer var att betrakta som
bestående av såväl en samarbetskomponent - ASEA var leverantör till
Hägglunds och samarbetspartner för trådbussarna - som en konkurrenskompo
nent. De båda företagen var nu konkurrenter både vad gällde rälsfordon och
elektriska motorer.
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Figur 5:7 Stora företag för el- och svetsprodukter 1948-531

Svenska
leverantörer

Utländska
leverantörer

AEG

Siemens

Produktionen var inte kundorderstyrd utan det fanns en standard som de flesta
producenter på marknaden anpassade sig till. De olika producenternas produk
ter var utbytbara d.v.s. kunderna utvecklade inget kunskapsmässigt beroende
av producenten vad gällde själva produkten. Hägglunds utveckling av kapacitet
inom detta område skedde parallellt med att de stora tillverkarna i Europa
uppfattade att marknaden nått ett mognadsskede och att risk för priskrig före
låg.2

Försäljningen avel-motorer däremot skedde i konkurrens med andra produ
centers produkter på en stor marknad med många både stora och små företag
som kunder, av vilka i stort sett alla var okända för Hägglunds. Hägglunds var
inte heller känd av kunderna som tillverkare av el- och svetsprodukter. Man
kunde inte förvänta sig att kunderna genom etablerade relationer eller genom
kännedom om Hägglunds skulle söka upp eller ta kontakt med företaget för att
beställa dessa som de gjorde för fordonstillverkningen. Det blev nödvändigt
för företaget att bygga upp en nytyp av kompetens på försäljningssidan. I
början på femtiotalet etablerades företagets första försäljningskontor utanför
Örnsköldsvik, i Sundsvall. Nedan i figur 5:8 illustreras det "interna" nätverk
av relationer som uppstod som en direkt följd av försäljningskompetensens ut
veckling.

1 Observera att endast Hägglunds uppfattning om marknaden har utgjort den empiriska
grunden till denna figur. Jag har antagit att de övriga företag hade samma typ av nätverk
eftersom branschen karaktäriserades av tillväxt med varor av utbytbar karaktär. Bilden är inte
fullständig vad gäller antalet aktörer på den svenska marknaden som också rymde ett antal
mindre tillverkare, som senare kom att köpas upp, se Glete 1983.
2 Inför framtiden bedömdes branschen expandera genom att kärnkraften var under
utveckling. Hägglunds var emellertid inte delaktig i de diskussioner som de stora tillverkarna
hade (och som refererats i En produkthistoria!).
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Fi~ur 5:8 Hä~~lunds nätverk för el- och svetsförsäljning 1954-67
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Som framgår av nätverket som utvecklats från 1953 skedde en utbyggnad i
Sverige och utomlands. Hägglunds blev på femtiotalet svensk agent för ett
schweiziskt företags elektrodtillverkning och i början av sextiotalet övertog
man deras produktion i Halmstad. Vidare beslutades om tillverkning av
motorer i såväl Stockholm som Malmö och ett laboratorium etablerades i
Stockholm. Lokaliseringen söderut motiverades av att det var i södra Sverige
som de flesta kunderna fanns och för försäljningsorganisationens utveckling
eftersträvades närhet till kunden. Med närhet avsågs inte en i nätverkstermer
utvecklad relation till kunderna utan en fysisk närhet att finnas på plats där
kunderna fanns. Att filialerna kom att placeras i industriella tillväxtcentrum är
logisk. Hägglunds blev svensk försäljningsagent för två tyska firmor på
femtiotalet och tillverkningen i Halmstad föregicks av att Hägglunds varit
svensk agent i nästan tio år. Även med svenska företag hade man samarbete på
försäljningssidan. Hägglunds var agent för ett tillverkande företag i Knivsta
och hade samarbete med ett systerföretag i Sundsvall.

Redan på femtiotalet såldes motorer till utlandet men det var i samband med
motorfabrikens tillkomst 1959 som den verkliga lanseringen skedde på
utlandsmarknaden. Samma år inrättades en exportavdelning i Stockholm. Ett
par år in på sextiotalet etablerades avtal med representanter i Norge och Japan.
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Dessutom skrevs licensavtal med en lokal tillverkare för produktion av
Hägglunds el-motorer i Australien. Kompetensförändring på försäljningssidan
kom alltså att utvidgas med internationell erfarenhet. Beslut fattades 1963 om
att flytta ansvaret för all försäljning av el- och svetsprodukter till Stockholm.
Man ansåg att det var logiskt och skulle vara fördelaktigt för såväl kunder som
Hägglunds att flytta närmare marknaden.

Sammanfattningsvis innebar el- och svetsproduktionen helt nya kunder för
Hägglunds. Kunderna var många och köpte i varierande mängd. Eftersom de
flesta av produkterna var av typ standardvara krävdes inte heller någon di
rektkontakt mellan kund och Hägglunds. Befintliga leverantörer utnyttjades, så
inte heller på den sidan fanns det något utvecklingssamarbete. Det nätverk som
tog form för den här produktionen kan karaktäriseras som att ett internt
nätverk av viktiga relationer inom företagssfären.

Förhållandet till konkurrenterna är en väsentlig faktor i denna diskussion. Det
förefaller troligt att även Hägglunds genom sin snabba tillväxt har haft viss
betydelse för de andra företagen t.ex. växte Hägglunds tillverkning kraftigt
och stadigt på femtiotalet medan ASEA upplevde behov av strategisk
omprövning. 1 En betydande omstrukturering av branschen med uppköp av
mindre producenter på området hade redan påbörjats när Hägglunds startade
sin tillverkning. Det förefaller som om Hägglunds snabba resursutveckling
hotat förändra de etablerade positionerna för de stora företagen i det
etablerade nätverket. Samtidigt var HäggliInds klart mindre och med mindre
resurser var definitivt inte rustat för ett priskrigo

Betydelsen som el- och svetsproduktionen haft för Hägglunds relationer är:
- att den öppnat upp för försäljning till internationella marknader;
- skapat kunskap om hur man bygger upp ett "eget" nätverk kring
företaget.

5.3 Produktutveckling skapar relationer

När Hägglunds aktivt sökte ny, kompletterande produktion tog man kontakt
med de stora gruvföretagen Boliden och LKAB. I diskussionerna mellan
Hägglunds och de två gruvbolagen visade båda intresse för en inhemsk produ
cent av gruvlok. Tidpunkten var några år efter krigsslutet och inom svensk
industri var man medveten om ·det problematiska med att vara utlands
beroende. De flesta av den svenska gruvföretagens maskiner var inköpta från
USA där gruvbranschen var framgångsrik och föregångare inom produkt
utvecklingen. Diskussionerna ledde till att Hägglunds fick en order för att

1 Se Glete (1983) för en diskussion av branschen med utgångspunkt från ASEA. ASEAs
vinstutveckling försämrades på femtiotalet, något som bl. a. ledde till diskussioner med kon
kurrenter om branschens framtida utveckling.
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tillverkning av gruvlok till LKAB 1948. Detta blev den första produkten i
raden av gruvmaskiner som framgår av figur 5:9.

De relationer som direkt upprättades bestod av intensivt kunskapsutbyte med i
synnerhet LKAB. Denna relation utvecklades snart vidare och Hägglunds
byggde upp en egen produktutveckling kring denna enda kundrelation. När
den kunden sedan tenderade att välja andra leverantörer upprättades kontakter
med andra företag inom gruvbranschen och med entreprenadföretag. Utveck
lingsarbetet ledde till nya drivande relationer med kunder och till utvecklat
samarbete med andra företag. Den nätverksstruktur som tagit form förändra
des avsevärt när Hägglunds 1975 överlät försäljningen av sina gruvmaskiner
till Atlas Copco.

5.3.1 Nya produkter och relationer

För Hägglunds innebar gruvloken att man brutit sig in på en ny marknad,
skapat relationer med nya kunder och börjat bygga upp ett nytt produktions
område. Produktionen av gruvlok kan ses som en stor investering i
resursutveckling för att nå ny produktion.

Fil:ur 5:9 Produkter inom ~ruvmaskinsproduktionen

Kritiska händelser Ar

Produktionen flyttas till Mellansel
Försäljning överlåts till Atlas Copco

Produkter
Gruvlok

Skrapspel
]oy-gruvmaskiner

Borrmaskiner för gruvdrift
Egna gruvmaskiner

Bygeltruckar

Rälsgdende lastmaskiner
Gaffeltruckar
Häggloader presenteras
Hjulgdende lastmaskiner
Gruvtruckar

Gruvloken kom inte att vare sig bli särskilt långlivade eller uppnå anmärk
ningsvärd volym. Affärsrelationer upprättades mellan Hägglunds och LKAB.
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Några år senare skulle LKAB börja bryta malm under jord och aktivt sökte
efter en tillverkare av utrustning för spårlös drift. Man ville komma ifrån
spårbundna fordon i själva brytningen och det var en relativt stor nymodighet
vid den tiden. Det innebar en stor radikal förändring av hela brytningssystemet
i malmgruvorna. Att LKABs val föll på en amerikansk producent, Joy Manu
facturing Company, förefaller naturligt eftersom det var där den mesta pro
duktutvecklingen inom branschen pågick. Hägglunds hade inte någon produk
tion av icke-rälsgående gruvprodukter vid den tiden.

Den svenske agenten för det amerikanska företaget fanns i Härnösand. Agen
ten, Ramströms, var inte intresserad av att starta tillverkning och Hägglunds
som hade kontakter gick in i fÖrhandlingar om licensen. Hägglunds såg en
möjlighet och en nödvändighet att utveckla sin påbörjade satsning på gruvpro
dukter och att fortsätta samarbetet med LKAB. Resultatet av förhandlingarna
blev att Hägglunds fick licenstillverka den amerikanska Joy-maskinen i Sverige
för LKABs räkning huvudsakligen genom att man kunnat visa att man skulle
kunna tillverka maskinen billigare i Sverige. I avtalet ingick att man skulle
köpa detaljer från det amerikanska företaget.

Sammanfattningsvis kan man hävda:
- att licenstillverkningen av Joy-maskinerna var ett naturligt utfall av
att det vid den tiden fanns relationer mellan Hägglunds och LKAB;
- att Hägglunds hade bundit upp sig kompetensmässigt för denna typ av
produktion.

Figur 5:10 Drivande relationer för gruvmaskiner 1954-64

Joy

Ramströms

Utvecklingsarbetet bedrevs i ett nära kunskapsutbyte med LKAB och när ny
modigheterna skapade motstånd inom LKAB bjöd Hägglunds in gruvarbetare
till Örnsköldsvik. Genom att arbetarna som skulle använda maskinen fick följa
utvecklingsarbete och produktion på plats skapades ett större intresse för
maskinerna och detta var till hjälp för LKAB vid införandet inom brytningen.
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Joy-maskinerna var tillverkades uteslutande för LKAB och inom Hägglunds
såg man att det inte skulle att bli tillräckligt för att lönsam volym i den egna
produktionen. Dessutom framstod det relativt snart att Joy-maskinerna inte
skulle komma att finnas kvar alltför länge inom LKAB; de maskiner LKABs
val föll på inte var mogna uppgiften med spårlös brytning av malmfältens
hårda malm. Det visade sig dessutom under utvecklingsarbetet att moderbola
get i USA, Joy Man"ufacturing Company, inte var särdeles intresserat av
utvecklingsarbetet utan var, som det beskrevs från Hägglunds, nästan en för
dröjande faktor.

Hägglunds befann sig i en situation där man för en kunds räkning investerat
mycket i produktions- och kompetenshöjande resurser. Samtidigt insåg man att
den kunden på sikt skulle komma att köpa andra maskiner och att licensgivaren
inte var en drivande faktor för produktutveckling. Det fanns inom Hägglunds
ideer om att gå ytterligare längre i utvecklingsarbetet för att konstruera en
egen maskin. Så blev också fallet och i det arbetet tog man hjälp av andra
samarbetspartners. I ett tidigt skede tog Hägglunds kontakt med företag dels i
gruvbranschen och i entreprenadbranschen: Kiruna Truck och Atlas Copco
respektive Skånska Cement, ABV och Sentab.

5.3.2 Egna gruvmaskiner till nya kunder

I slutet av femtiotalet tog LKAB beslut om att successivt ersätta Joymaskinema
med nya system. Hägglunds utvecklingsarbete drevs intensivt vidare i samar
bete framför allt med entreprenadkunderna, men även fortsättningsvis med
övriga producenter av gruvmaskiner, Atlas Copco och Kiruna Truck.
Hägglunds utvecklade en egen maskin genom produktutveckling med bas i de
licenstillverkade maskinerna. Detta gjorde man samtidigt som intresset för ut
veckling med licensgivaren inte var särdeles stort och att den ursprunglige
kunden började intressera sig för andra maskiner. I slutet av femtiotalet hade
man den första prototypen klar. Det var en ny typ av lastningsmaskin kallad
skyttelvagn.

De kontakter som ledde till kunskapsutbyte och utveckling gav inte något
egentligt affårsutbyte. För att kunna sälja maskinerna måste Hägglunds etablera
kontakter med andra företag eftersom de egna resurserna inte räcker till.
Alltså ledde behovet av utveckling av försäljningskompetens direkt till nya
kontakter med företag inom näraliggande branscher. Strukturen av betydelse
fulla relationer i mitten på 1960-talet, knappt tjugo år efter starten, innefattade
betydligt fler företag. Relationerna till de ursprungliga parterna har förändrats
samtidigt som flera nya relationer etablerades. Samtidigt förvärvade man två
andra typer av produkter i syfte att uppnå synergieffekter. En avgörande
förändring skedde 1965. Då omförhandlades avtalet med Joy och det innebar
att Hägglunds fick rätten att sälja utomlands. Detta var viktigt för Hägglunds
eftersom den svenska marknaden utan LKAB var för liten.
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Figur 5:11 Nätverk kring Hägglunds gruvproduktion 1965-751

Försäljningen utomlands, som inleddes tidigt, bedrevs huvudsakligen genom att
man presenterade maskinen på mässor. I det arbetet samarbetade man med
Skega, Alimaco, Flygts Pumpar och Fagersta. Det var ett samarbete helt på
informell basis där man hjälpte varandra kring själva mässans genomförande.
Den typen av samarbete hade man inte haft för tidigare produkter. En avgö
rande förändring av nätverket skedde tio år senare. Utvecklingsarbetet hade
fortsatt med Atlas Copco som var den ojämförligt största tillverkaren på om
rådet i Sverige. Hägglunds hade fattat beslut om att överlåta försäljningen av
gruvmaskinerna på Atlas Copco. Detta ledde till att flera relationer med kun
der, likt den civila fordonsproduktionen, inte blev direkta som de tidigare.
Direkta relationer behöll man emellertid med de kunder som medverkade i
utvecklingen av gruvmaskinerna. Nätverket reduceras i antal parter och
intensifieras i de kvarvarande relationerna. Samtidigt hade nätverket nu blivit
världsomspännande. Förändringen illustreras i figur 5:12.

Gruvproduktionen hade sålunda givit upphov till såväl nya kundrelationer som
nya leverantörsrelationer. Vid den studerade periodens slut i början på åttio
talet hade man etablerade relationer med såväl leverantörer som kunder men
observeras bör att de ursprungliga samarbetsparterna har minskat i betydelse.
Gruvproduktionen har medfört de första helt egenutvecklade produkterna:
gruvmaskinerna har tagits fram inom Hägglunds.

l De grå fålten representerar den förra strukturen och de vita rutorna de nytillkomna
aktörerna.
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Fi~ur 5:12 Nätverk krin~ Hägglunds ~ruvproduktion 1976-81

För relationerna innebar gruvmaskinsproduktion:
- att produktutveckling skett i en relation till en ny kund;
- att produktvecklingen inom Hägglunds initierat nya relationer;
- att försäljningsarbetet lett till etablerandet av nya relationer;
- att försäljningskompetensen för statshandelsländer utvecklades.

5.4 Fartygskranen medför relationer på världsmarknaden

En hydraulmotor var bakgrunden till att Hägglunds utvecklade en fartygskran.
Även om iden till motorn var inköpt måste ursprunget till fartygskranarna
tillskrivas Hägglunds. Det var Gösta Hägglunds egen ide att bygga kranar. Det
fanns inga affärsrelationer hos Hägglunds med varken potentiella kunder eller
leverantörer inom sjöfartsnäringen vid slutet av femtiotalet. Fartygskranen var
alltså:

- en ide som dök upp inom företaget i anslutning till hydraulmotorns
utveckling.

Relationer till kunder byggdes upp relativt snabbt. Till skillnad från tidigare
produkter var det inte i första hand inhemska kunder som kom att utgöra
intensiva utbytespartners. Det huvudsakliga samarbetet på kundsidan har
fortgått med många olika kunder. Först med redare från Norge och sedan över
tiden med svenska, brittiska, sovjetiska och tyska redare. På leverantörssidan
har det vuxit fram ett antal stabila relationer med kunskapsutbyte. Det är dels
de interna leveranserna av motorer, leverantörer av nyckelkomponenter och
legoleverantörer. Utvecklingen inom sjöfartsnäringen innebar att det var
snarare kundens specifika behov än landtillhörighet som utgör skiljelinjer
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mellan olika krantyper. Dels fanns det kunder som köpte fartyg för att själva
befrakta dem och dels fanns det kunder som köpte fartyg för att sälja vidare.

Figur 5:13 Kranar och betydelsefulla förändringar

Kritiska händelser Ar Produkter
~~::::::::::::::::::~:::::::*::::::~:

Byggdes kring hydraulisk motor 1m1~1~llm111~1~11~~1 Hydraulisk fartygskran C
Första exportkran _

Norgeorder av betydelse ~::::::Dfil:::::::::~::

5.4.1 Kundrelationer

Den första kunden var svensk redare men de därpå följande orderna kom från
utländska kunder. Redan innan 1965 hade leveranser gått till såväl Asien som
Amerika. Försäljningen till världsmarknaden startade omedelbart och man kan
inte se någon gradvis utvidgning av försäljningsterritoriet. Det mer anmärk
ningsvärda är att det var först under slutet av sextiotalet som en svensk redare
åter blev Hägglunds kund. Hägglunds hade kontakter med svenska redare redan
tidigare men det ledde inte till några köp. Leveranserna av de tidigt sålda
kranarna gick dock ofta till svenska varv eftersom de norska redarna i hög
omfattning lät tillverka sina fartyg i Sverige. "Norrmännen var de som
började köpa törst. Svenskarna har varit väldigt konservativa. De köpte
e/kranar av ASEA. De törsta svenska som köpte av oss var Broströms 1968.
Det var då vi blev tuffa tör ASEA. De tappade en kund till oss. Flera svenska
rederier följde efter men Johnsonlinjen har varit konservativa liksom Salens.
Det dröjde långt in på 70-talet innan de köpte. De var nöjda med Aseas kranar
som var driftsäkra men våra kostade mindre i inköp." (Intervju 1985)

Utvecklingen av försäljningen under sjuttiotalet skiljde sig från sextiotalet i ett
avseende, nämligen att andelen utomeuropeiska leveranser ökade. Det skedde
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en förskjutning av marknadsvolym från Europa. En följd av att den geogra
fiska tyngdpunkten inom sjöfarten hade förskjutits var att besättningarna hade
relativt sett lägre utbildning och kunskaperna kunde vara bristande. Detta
ledde till krav på enkelhet för manövrering och skötsel. En annan följd var att
krav på kranen som upplevts viktiga av tidigare kunder inte längre vägde
tungt: "I slutet av sjuttiotalet hade de svenska redarna en ergonomisk checklista
i varenda spec. Idag är det nästan aldrig några sådana specar som kommer in."
(Intervju 1989)

Kranar har sålts till 80 länder varav 53 har fler än en kund. 1 Av de sålda
kranarna har 61 % sålts till länder som köpt 100 eller fler och bland dessa
länder fanns de stora sjöfartsnationerna. I de länderna fanns 63% av kunderna,
nämligen 384 stycken. De största kunderna d.v.s. de kunder som i genomsnitt
köpt flest kranar fanns i Kina, Polen, Egypten, Iran, Sovjet och Bangladesh,
d.v.s. i stor utsträckning statshandelsländer, vilkas andel av den ackumulerade
försäljningen var cirka 19%. "Deras femårsplaner förskjuter konjunkturerna
vilket är bra för oss." (Intervju 1985) I åtta länder fanns det 20 eller fler
kunder: Västtyskiand, Sovjet, USA, Sverige, Storbritannien, Norge, Hong
Kong och Grekland. De kunderna har köpt cirka 53% av kranarna, varannan
kund kommer alltså från något av de åtta länderna.

Under den relativt korta period som fartygskranar tillverkats har olika kunder
haft stor betydelse för kranarnas utveckling. Hägglunds samarbetspartners för
utveckling återfanns i stor utsträckning i de åtta länder där det finns många
kunder. Från början samarbetade man mycket med norska redare. När de
svenska redarna kom in som kunder ledde det omedelbart till samarbete. Även
med brittiska kunder bedrevs samarbete på se'xtio- och sjuttiotalet. Sovjetiska
kunder har ställt specifika krav som påverkat krankonstruktionen t.ex. krävt
elektrisk styrning och extra långa kranarmar. På sjuttiotalet har samarbetet
med tyska redare utvecklats. "De som har ansträngt sig är tyskarna där mycket
hänt, Liebherr och Orenstein. Alla varven och en mängd små rederier i norra
Tyskland." (Intervju 1989) Det är alltså i stor utsträckning europeiska redare
som avlöst varandra med att påverka Hägglunds krankonstruktioner. Under
sjuttiotalet ökade varvens påverkan även om det fortfarande framför allt var
redarna som var viktiga samarbetspartners.

Antalet företag inblandade i fartygskonstruktion och sjöfrakter var som tidi
gare beskrivits många och därtill var föränderligheten stor under perioden.
Hägglunds kranar hade i början på åttiotalet i princip två typer av kunder.
Hälften bestod av rederier som köpte båtar för att själva använda dem för
frakt. Den andra hälften redare beställde båten i syftet att sälja den vidare. Den
första gruppen köpare var kravställare för Häggiundkranens egenskaper
eftersom de såg till kranarnas kvalitet, driftkostnad och livslängd och även
serviceavtal. Det var den gruppen kunder som sände personal på kran-

1 Underlag är HäggIund Marines referenslistor.
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skötarkurs till Ömsköldsvik. Inköpspriset på kranen blev för de kunderna av
underordnad betydelse medan priset spelar stor roll för den andra gruppen
kunde~. "One of the engineers who has been involved since the early days
reflects that the boldest customers pressedforward thefrontiers ofHäggiunds"
technology, while the more cautious taught Hägglunds how to cut costs. Both
these influences are needed. But this veteran also reflects that it has sometimes
been necessary, though difficult at times, to dampen the zeal of the wildest
enthusiasts." (Draft background article...p. 6) Noterbart är alltså att det mot
slutet av den studerade perioden utvecklats två olika typer av kundgrupper
vilka ställde olika krav som har påverkan på produktion och utveckling.

Redan tidigt började arbetet med att utveckla en försäljningsorganisation: 1965
påbörjades en aktiv satsning på export och två år senare började man söka
agenter. Hägglunds har sedan dess investerat kraftigt i marknadsorganisatio
nen. Försäljningsorganisationen har under tjugoårsperioden förändrats från att
vara ett nät av representanter och agenter till att i ökande utsträckning bestå av
egna kontor och bolag. Det tidiga beslutet om att sälja licenser var
huvudsakligen orsakat av kapacitetsbrist i den egna produktionen. Att ge
licenser har också blivit ett sätt att institutionalisera relationer av betydelse för
produktionsvolymen. Nätet av licenstagare under perioden visas av figur 5:14.

Figur 5:14 Licenstagare för Hägglunds fartygskranar

Sovjet

Jugoslavien

Indien

Bulgarien

Till en början var det vanligt att representation upprättades i samarbete med
ett sedan länge etablerat svenskt företag i landet. Så var fallet i USA och
Storbritannien. Det har sålunda skett en hel del byten av försäljare under åren
och en situation lik den i Danmark där man haft samme agent hela tiden är
ovarllig. De flesta ursprungliga agenterna och representanterna har ersatts
under perioden. Särskilt intensiv blev den processen i och med att Hägglunds
tillsammans med ASEA byggde upp egna kontor över världen. Då sökte man
integrera försäljningsorganisationen så mycket som möjligt med ASEA vars
elektriska fartygskranar övertogs. Integrationen av försäljningsorganisation
har dock inte fortsatt i denna takt. Snarare har Hägglunds behov aven egen
försäljningsorganisation accentuerats.
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5.4.2 Leverantörer står för stabila relationer i krantillverkningen

Ett ökande antal av stabila leverantörsrelationer har utvecklats allteftersom
produktionen av fartygskranar fortgått. När tillverkningen av kranar startades
gav det upphov till flera nya leverantörer. Efter att man inom Hägglunds sin
vana trogen hade försökt tillverka ett vändkranslager i egen regi vände man
sig till den store leverantören av sådana, Rothe Erde i Västtyskiand.
Samarbetet har utvecklats under åren och Hägglunds upplever sig vara framför
allt en kvalitativt viktig kund för dem: "Rothe Erde ville behålla oss som kund,
vi är kravställare. " (Intervju 1989)

En annan viktig tysk leverantör var Casar som tillverkar linorna till kranen.
Till en början tillverkades standardlinorna i Sverige av Lesjöfors men i slutet
av 70-talet krävdes speciallinor, visserligen dyrare i inköp men mer kostnads
effektiva i användningen och då tillkom Casar. Hydrornatik, ett stort företag
inom hydraulik var leverantör av motorer och pumpar sedan mitten av sjuttio
talet. Tidigare hade ett annat stort företag inom branschen Rexroth varit
leverantör av pumpar.

De 5-7 största leverantörerna var nyckeleverantörer för Hägglunds eftersom
de levererade vitala komponenter för kranens konstruktion. Tre av dem har
varit leverantörer ända sedan starten. De övriga har tillkommit efter 1-2
byten. Generellt sett var volymen på krantillverkningen så liten att Hägglunds
sällan är en volymmässigt stor kund. Så var inte fallet hos Hägglunds hydrau
likdivision som levererade motorn för vilken utveckling fartygskranarna var
helt avgörande. Det 40-tal leverantörer som levererade ungefär 42% av de
övriga komponenterna har alla någon typ av specialanpassning till Hägglunds.
Cirka 300 leverantörer av standardvaror fanns. Nästan 70% av leveranserna
kom från Sverige, 30% från Tyskland och något från Frankrike och Norge.
Kranen var sålunda en mycket svensk produkt.

Strukturen av relationer till kunder och leverantörer vid åttiotalets början
visas i figur 5:15. Krantillverkningen har enligt Hägglunds haft betydelse för
ett antal leverantörer. Speciellt kan nämnas vändkransleverantören i Tyskland
som troligen påverkats såväl kvantitativt som kvalitativt. Lintillverkaren i
Lidköping var en annan sådan leverantör som hade blivit dotterbolag.
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Figur 5:15 Drivande relationer för fartygskranar i slutet av 70-talet

Internleveranserna var stora och avgörande eftersom hydraulmotorn var en
central komponent. Vinschar levererades också internt från dotterbolaget
Lidan. Plåtsatser till kranhusen och maskinbearbetning levererades också
internt och plåten köptes från SSAB. ASEA har under hela perioden varit
leverantör av elektriska motorer och utrustning. Utrustningen var relativt
standardiserad och gav inte upphov till utvecklingssamarbete.

För hytten i plast anlitade man först Bofors men senare en liten firma som
legotillverkare: Tordab i Örnsköldsvik. Där ligger också Stigbergs som anli
tades för reservdelstillverkning. För målning anlitade Hägglunds en lokal
målarfirma. För den krävande transporten av den färdiga kranen användes
transportfirmor och sjöfraktare. Det var viktigt att transporterna var billiga,
snabba och tillförlitliga. All elinstallation köptes. En del konsulttjänster köpte
man lokalt från AIB-byrån i Örnsköldsvik, men man har också anlitat Högsko
lan i Luleå för utvecklingsarbete. Styrsystemen utvecklades av Hägglunds
själva liksom systemkunnandet, hydraulsystem ansågs speciellt viktigt.
Tillbehören tillverkades av relativt lokala mindre firmor. Sund Birsta i
Sundsvall tillverkade vacuumaggregaten för Hägglunds, Nils Olssons hydraulik
gjorde gripskoporna och containerspreadern tillverkades av Lidan. Ett företag
i Gävle tillverkade en patenterad apparat för massabalar.

Sammanfattningsvis har krantillverkningen medfört följande för relationerna:
- relationer till och samarbete med helt nya leverantörer har
utvecklats;
- produktutvecklingssamarbete med lokala partners;
- samarbete med ASEA på försäljningssidan;
- relationer med helt nya kunder etablerats;
- den verkliga kompetenshöjningen för internationell försäljning och
ett steg ut på världsmarknaden;
- ett nät av licenstagare har utvecklats.
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5.5 Från krankomponent till systemkomponent

Den första (affärs)iden man hade för hydraulmotorn var egentligen att
utveckla den. När prototypen hade tagits fram 1959 bestämde man sig för att
tillverka den som komponent till fartygskranen. När beslutet om att sälja
hydraulmotorn som separat produkt togs 1967 hade det föregåtts av fyra års
försäljning av motorn till marina applikationer och till industrin.

Den första helt avgörande relationen var till krantillverkningen. När motorn
senare såldes till industrin fick Hägglunds arbeta upp nya kundrelationer från
grunden. Applikationsområdet inom industrin innebar för Hägglunds helt nya
kunder och man valde att i första hand bearbeta den processande delen av
skogsindustrin. De övriga områdena som i första hand bearbetades var använd
ningsområden näraliggande det marina där kranarna såldes. Samtidigt
etablerades ett återförsäljarnät liknande det som växte fram för el- ocl1
svetstillverkningen. Skillnaden var den att det nätverk som omfattade
hydraulmotorförsäljningen omfattade världsmarknaden.

Det är huvudsakligen två typer av motorer som ingår i Hägglunds produktpro
gram. Vikingmotorn var den ursprungliga motorn som utvecklats vad gäller
storlek och prestanda. I arbetet med att få den accepterad av marknaden age
rade den svenska skogsindustrin referenskund, i första hand MoDo och SCA.
Vikingmotorn såldes till såväl fartygskranarna som till industrin ända fram till
åttiotalets början. Då utvecklades Marathonmotom speciellt för användning
inom processindustrin, inte till fartygskranama. I det utvecklingsarbetet var
det framför allt tre svenska kunder KaMeVa, Sunds Defibrator och
Trelleborg, men också utländska kunder särskilt inom gummiindustrin och
livsmedel, t.ex. Continental, som man samarbetade med.

Utöver dessa två huvudsakliga hydraulikprodukter har också några andra pro
dukter sålts. Till en början tillverkades och såldes vinschmotorer. Den till
verkningen hade man svårigheter att få lönsam och sålde tillverkningen till den
finska tillverkaren Rauma Repola. Hjulmotom var en helt egentillverkad mo
tor som kom 1966. Hägglunds blev på sjuttiotalet svensk återförsäljare av de
franska s.k. SAMM-motorema som kompletterade de egna motorerna (SAMM
sålde Hägglunds motorer i Frarikrike). När man 1980 erbjöd marknaden ett
komplett motorprogram köpte man tillverkningen av de franska SAMM-moto
rerna. Rangerbromsama övertogs från ASEA i början på sjuttiotalet och ge
nomgick till en början ett hårt rationaliseringsprogram.
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Fi~ur 5:16 Hydraulmotorer

Produkter
Hydraulmotor till fartygskran
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Försäljningssamarbete med ASEA inleds

Köper upp konkurrenten Rolleff
Tillverkning flyttad till Mellansel
Investering i hydraullaboratorium
Satsning på utveckling av ny motor

Hydraulventiler
Ranger- och skivbromsar

Marathonmotorn

Skälen för att tillverka hydraulmotorn som självständig produkt var:
- övertygelsen inom Hägglunds att den var en så bra produkt att den
hade en marknad;
- det uppkomna behovet inom företaget att strukturera kring
livskraftiga produkter.

Den första vinschmotorn såldes till Helsingborgs varv 1961. Den allra första
hydraulmotorn såldes 1962 till Kockums Landsverk i Landskrona där den
skulle användas för en speciell typ av kran för vedlastning. Ett flertal
vinschmotorer såldes 1962 till ytterligare en svensk kund: Hiab i Hudiksvall
(vars slutanvändare var den svenska armen) och till den första kunden i Norge
respektive Danmark. Användningar likt den för fartygskranen var alltså
motorns första applikationsområde även som separat produkt.

5.5.1 Industriella kunder

Den första industriella användningen av hydraulmotorn uppstod när Forss AB
i Köpmanholmen installerade en sådan i en barkpress. Ytterligare 6 svenska
kunder köpte motorer varav en var, Boliden, samarbetspartner på gruvsidan
till Hägglunds.

Majoriteten av kunderna var dock nya. Även om kunderna snabbt blev många
fanns det inget uttalat behov av relationer med mycket kunskapsutbyte för
produktutveckling eftersom man hade en väl fungerande produkt. Hägglunds
hade dessutom bara några personer anställda som säljare. För att få volym på
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produktionen krävdes många kunder eftersom det var vanligt att en kund köpte
bara ett par motorer.

Kundernas betydelse för utvecklingen av motorn var således inte särskilt bety
dande inledningsvis (med undantag för krantillverkningen). Inte heller senare
kan kunderna sägas ha haft något avgörande inflytande på motorns grundläg
gande konstruktion. När så småningom Marathonmotom konstruerades hade
däremot Hägglunds lärdomar om hur industrin använde sina motorer vilka
kommit att få stort inflytande. Det var då själva användningssituationen man
tog hänsyn till d.v.s. hur den unika motorn bäst skulle kunna fungera inom
dess möjliga användningsområden i industrin.

Efter ökade försäljningen till olika processtillverkande kunder. En viktig del
för försäljningen var möjligheten att hänvisa till referensanläggningar. Detta
var betydelsefullt eftersom kunskapen om hydraulmotorns egenskaper var illa
spridd inom industrin i allmänhet. Inom skogsindustrin, som var först, har
kunderna återkommit och där finns nu Hägglunds motorer hos flertalet
svenska företag. Detsamma gäller för stålindustrin i Sverige. Bland stålverken
är annars de västtyska kunderna dominerande till antalet. Livsmedelsindustrin
och den kemiska industrin var branscher som Hägglunds inte alls haft affärs
förbindelser med tidigare men där har försäljningen utvecklats till att omfatta
såväl hemmamarknaden som alla världsdelar.

Figur 5:17 .cÅ..terförsäliande dotterbolag i mitten på SO-taletl

Inom gummindustrin och återvinningsindustrin fanns endast några kunder på
hemmamarknaden. Inom återvinningsindustrin har man haft stor genomslags
kraft på den amerikanska marknaden. De enda kunderna där man inom

l ASEA Inc Houston, ASEA Canada, ASEA Hägglunds NS Norge, ASEA Hägglunds
UK, ASEA Hägglunds GMBH, ASEA Persan France, Hägglunds Australia och Hägglunds
Nordic. Ellipsens storlek visar på kundlandets respektive andel av Hägglunds försäljning.
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Hägglunds sedan tidigare hade en del affärsförbindelser fanns bland varven.
Där hade man parallellt utvecklade kundrelationer för fartygskranarna. De
kunder man hade sedan tidigare inom gruvindustrin sammanföll inte eftersom
gruvmaskinerna huvudsakligen såldes till entreprenadföretag medan hydraul
motorerna ofta använts av gruvor med dagbrott t.ex. för bauxitutvinning.

Från mitten av sjuttiotalet framträdde ett relativt stabilt förhållande mellan
försäljningen till de tre olika applikationsområdena: interna leveranser för
fartygskranar, marina applikationer och industrin. Industrin utgjorde sålunda
ungefär en tredjedel av marknaden när Hägglunds satsade på en utveckling av
en speciell motor för industriell användning, Marathon. Det faktum att alla
motorer inte såldes till slutanvändare är ett speciellt förhållande som inte lik
nade varken kranförsäljningen eller övriga kärnprodukter där kunden också
har varit slutanvändare. (Man Ilade varit van vid direktkontakt med kunden
och direkt kunnat diskutera eventuella problem. Detta var inte lika enkelt när
produkten gick till en inbyggare.) För Hägglunds innebar hydraulmotorn där
med en produkt som måste byggas upp med en marknadsföring som inte
huvudsakligen bestod av personliga relationer till kund. Det krävdes investe
ringar i marknadsorganisationen.

Det fanns några särskilt viktiga leverantörer av delar till tillverkningen. För
det första är det gjuterier och dessa har man haft problem att få långvariga
affärsförbindelser med: "de lägges ju ned hela tiden" (Intervju 1989). Det
fanns tre gjuterier i Norrland som leverantörer och en i varderaVästtyskland
och Finland. Lager är en annan kritisk komponent Kapacitet och volym är
viktiga egenskaper hos dem. En tredje är pumpar och ventiler.

Leverantörerna var med tidigt i utvecklingsarbetet och fick speciella specifi
kationer på de produkter de skulle leverera. SKF och INA har utvecklat och
byggt ett speciallager till Viking motorn eftersom de standardlager som fanns
inte passade för motorn. "Jag tror att vi delvis påverkade SKF att börja till
verka nållager av den typen vi gjorde. De är väldigt små och tunna lager som
används på många ställen så SKF såg naturligtvis att det var lager som de
skulle vara tvungna att ta upp förr eller senare." (Intervju 1985) Pumpar, som
fanns i mängd på marknaden, köpte man till en början från Mannermann Meer
i Västtyskiand. Ganska snart blev RexRoth i Västtyskland den huvudsakliga
leverantören av pumpar innan förvärvet av det amerikanska företaget Denison
då man blev självförsörjande.

För Vikingmotorn fanns två viktiga kravställare. Det var tillverkaren av kra
nen d.v.s. Hägglunds själv och till en början var det i motorns kringutrustning
som en hel del utveckling skedde, Lex. fjärrstyrningen och den elektroniska
synkroniseringen. En del av den utvecklingen ledde både till kontakter med
andra inom branschen t.ex. köpte man ventiler från Vickers i USA (sedemera
konkurrent). Men det ledde också till att Hägglunds tog upp samarbete med le
verantörer i närheten. Ett sådant exempel var Nordhydraulik i Kramfors som
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tillverkade en "remotekontroller" till kranarna för Hägglunds räkning. Den
andra kravställaren var den egna produktionen. Man arbetade ständigt med
förfining av detaljerna i motorn. Ett nyutvecklat lager är ett sådant, exempel
från 1970 då man bytte från INA till SKF som lagerleverantör. Ett annat ex
empel är då man ökade motorns prestationsförmåga från 110 kilowatt till 608.
På produktionssidan är det framför allt datorernas införande som underlättat
och effektiviserat produktionen t.ex. för utveckligen av kamkurvan.

Motortillverkningen har varit genuin produktutveckling eftersom det från bör
jan endast var ett patent på papperet. För Hägglunds har den inneburit att en
produktion av standartyp har satts igång. Motorn har kommit att få avgörande
betydelse i framför allt volympåverkan hos ett antal leverantörer. I utveck
lingsskedet har också leverantörernas produkter utvecklats genom de krav
Hägglunds ställde på de viktigaste delarna i motorn. Kunskaperna om såväl
produktion som försäljning av denna typ av produkt har ökat inom företaget.
Kunderna har egentligen haft en ganska undanskymd plats i inledningsskedet
av denna produkts tillkomst - de har man aktivt fått söka upp och informera
om produkten. Motorn ersatte andra typer av motorer, huvudsakligen
elektriska, varför Hägglunds möttes av den konservatism som inte sällan präg
lar industrins inställning till denna typ av produkter. Likt försäljningen av
fartygskranen har man i försäljningen hävdat att motorn genom sina egenska
per avsevärt förbättrat arbetsmiljön i den industri där den används. Den gav
också lägre underhållskostnader än andra motorer. I jämförelse med
fartygskranen har motorn krävt betydligt längre tid för att tränga in på mark
naden.

Sammanfattningsvis har hydraulmotorn för relationer inneburit:
- etablerandet av nya kundrelationer till industrin;
- byggandet av ett eget återförsäljarnät;
- utveckling av relationer till nya leverantörer.

5.6 Aktörer och drivande relationer

Relationerna bestod för det första av förekomsten av affårsförbindelser d.v.s.
köpar- och säljarutbyte av (rå)varor och tjänster i det vertikala ledet. Vidare
fanns rena samarbets- och konkurrensrelationer som icke nödvändigtvis åtföljs
av utbyte av varor. Jag skall först närmare analysera relationer i förädlings
kedjan genom kunder och leverantörer för Hägglunds fem grupper av
kärnprodukter. Dessa relationer är intressanta att studera med avseende på
förändring av innehåll men också själva uppkomsten eller avbrytandet aven
relation utgör en förändringsfaktor. I min analys kommer jag att karaktärisera
de drivande relationerna vad gäller deras innehåll, uppkon1st, långvarighet och
avbrytande. Vad gäller innehåll kommer jag att söka karaktärisera kunskapsut
byte och påverkan på Hägglunds kärnproduktgrupper. I detta sammanhang
diskuteras också i vilken utsträckning initiativet till olika produkter kommit
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upp genom relationer. Avslutningsvis tolkar jag kunskapsflödets intensitet och
riktning.

5.6.1 Relationer i förädlingsledet

Inledningsvis kommer relationer till kunder att analyseras. Därefter görs
samma analys av Hägglunds relationer till leverantörer. Senare diskuteras kon
kurrens- och samarbetsrelationer.

5.6.1.1 Kunder

Fordonskunderna kan delas in i två typgrupper: dels de små privata bussbola
gen som köpte en eller två bussar åt gången och dels de stora institutionella,
offentligt ägda kunderna som köpte många bussar. De stora kunderna fick
tidigt stor betydelse genom att de med sina order gav volym till produktionen.

Principen för köp av bussar var densamma för stora och små kunder nämligen
att de levererade ett chassi och beställde karossering med speciella krav. Detta
innebar att Hägglunds inte hade några affärsutbyten med chassileverantörerna.
Grundkonstruktionen på karosseriet var densamma men ändå var inte den ena
bussen den andra lik. Det var kundorderstyrd produktion.

Figur 5:18 Kundernas andel av karosseriförsäljningenI
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I princip alla kunder inom fordonsförsäljningen har varit svenska. De fem
stora busskunderna var alla offentliga företag och/eller organisationer. Det var
dels Statens Järnvägar som tidigt började köpa bussar och som kom att bli den
avgjort största kunden för fordon som helhet. De fyra övriga: Göteborgs och
Stockholms Spårvägar, Försvaret och Postverket var mindre som kunder men

l Underlaget till figuren har inte kunnat dateras men kan väl beskriva ett typår vad gäller
storleksförhållandet mellan kunderna som var förhållandevis stabilt över tiden. Observera att
av det totala antalet av 495 mindre kunder köpte endast en bråkdel av bussar levererade
respektive år.
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ändock i jämförelse med de mindre kunderna avsevärt större. Med alla de fem
stora etablerades affårsrelationer redan i början på trettiotalet.

Hägglunds bussproduktion vilade från tidigt trettiotal på de fem stora kunderna
eftersom inga nya storkunder tillkom senare. Det förefaller rimligt att påstå att
Hägglunds stod i ett beroendeförhållande till de fem stora kunderna. Det inne
bar också att när de stora kunderna inte längre köpte busskarossering i den
utsträckning som man gjort tidigare påverkades Hägglunds direkt negativt. De
stora kunderna köpte under hela tiden många bussar av andra tillverkare och
var inte beroende av Hägglunds som leverantör.

Affärsförbindelserna med de stora kunderna förstärktes i och med att de
beställde rälsfordon. Produktionen av rälsfordon vid Hägglunds kom igång
genom att de stora kunderna efterfrågade den typen av fordon. Samtidigt som
den produktionen fick större utrymme inom Hägglunds ökade företagets
beroende av kunderna eftersom rälsfordon inte egentligen hade någon annan
marknad än dessa företag.

För produktionen av bussar och rälsfordon minskade volymen i affärsutbytet
efterhand genom att kunderna ökade sitt utbyte med andra producenter i nät
verket och förbindelsen med Hägglunds blev mer perifer. Detta skedde inte
plötsligt utan successivt varför Hägglunds inte märkte av den förändringen
som någon bruten relation.

Till skillnad från de övriga fyra institlltionaliserade kundernas minskande
inköp köpte försvaret fordon i ökande omfattning under den senare delen av
perioden. Genom att försvaret beställde mer och fler produkter ledde det till
förstärkta affärsrelationer. Hägglunds och försvaret utvecklade ett ömsesidigt
beroende eftersom Hägglunds blev enda leverantör av just dessa produkter.

Relationerna till kunderna inom fordonstillverkningen blev tidigt starka med
kontinuerligt utbyte av olika produkter. Mot slutet av perioden försvagades
relationerna när den primära kundkontakten för rälsfordon gick från
Hägglunds till ASEA. Att relationerna trots det fortsättningsvis var för
hållandevis betydelsefulla berodde på att etablerade relationer inte bröts om
företagen fanns kvar i nätverket trots att tyngdpunkten förskjutits.

Kunden hade alltid önskemål om utseende och funktion på bussen. Hägglunds
sökte så långt möjligt tillgodose kundens krav. De begränsningar som uppstod
var snarast av ekonomisk, inte teknisk, karaktär. Hägglunds sökte efterhand att
något begränsa variationsrikedomen eftersom produktionen blev för dyr. Det
var emellertid chassiets utformning som var avgörande och satte begräns
ningar för vad som kunde göras i själva karosseringsmomentet. Eftersom
chassiet beställdes av kunden och levererades till Hägglunds i färdigt skick var
förutsättningarna givna av chassitilIverkaren. De stora kunderna hade ett in
tensivt utbyte med chassitillverkarna och påverkade all tillverkning genom att
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vara aktiva kravställare. Även Hägglunds kom att utveckla ett ökande kun
skapsutbyte med chassileverantörema trots att inga affärsutbyten fanns. Det
förefaller som om det är de stora kundernas krav som i hög grad drivit
utvecklingen både vad gäller chassi- och karosstillverkningen. De stora buss
kunderna hade mycket stor påverkan på alla producenter eftersom de köpte av
alla och särskilt Stockholms Spårvägar framstår som en mycket krävande kund
som gärna provade nyheter. Genom att kunderna började köpa från utländska
tillverkare tvingade de fram ytterligare utveckling hos de svenska chassitill
verkarna. Eftersom chassiet är utgångspunkten för karosseringen påverkades
även karossörerna.

I fallet fordonstillverkning är det svårt att tala om renodlade kund- respektive
leverantörsroller. Det är uppenbart att kunskapsutbyte mellan flera parter både
i ett tidigt skede i busstillverkningen men också i ett senare skede för rälsfor
don var betydelsefullt. När Hägglunds blev underleverantör till ASEA hade
företaget likväl mycket kunskapsutbyte med användare som var ASEAs kun
der. Även inom militärfordonsproduktionen finns trepartsförhållanden vilket
upplevs som en fördel: "Vi lär känna kunden utifrån lite olika infallsvinklar
och det är mycket nyttigt, mycket nyttigt." (Intervju 1991)

Ytterligare företag som haft betydelse, särskilt till en början, i kunskapsutbytet
för fordonstillverkningen var utländska tillverkare. Inom Hägglunds var det
vanligt att man besökte etablerade tillverkare och träffade dem på mässor och
liknande. Man bad om hjälp och råd och var allnlänt intresserad och fick den
vägen mycken information och kunskape

För tillverkningen av militära fordon växte ett kunskapsutbyte fram. Till en
början fick Hägglunds direktiv på varenda liten tillverkningsdetalj, men
allteftersom produkterna var kunden tillfyllest utökades Hägglunds konstruk
tionsansvar och kunskapsutbytet intensifierades. I samband med framtagandet
av bandvagnen nådde kunskapsutbytet med kunden Försvarets Materielverk
och armen en mycket hög nivå, med ett kontinuerligt utbyte av kunskaper.

Tveklöst har kunskapsutbytet kring fordonsproduktionen präglats av ett fåtal
mycket krävande kunder som genom att beställa nya typer av fordon bidrog
till att höja kunskapen hos Hägglunds och påverkade kompetensutvecklingen. I
kunskapsutbytet med kunderna föddes också de första ideerna till egentillver
kade komponenter och delar till fordonen.

Sammanfattningsvis har fordonstillverkningen präglats aven förhållandevis
stabil struktur med få drivande kundrelationer. Jag visar schematiskt detta i fi
gur 5:19. Av figuren framgår att fordonstillverkningen redan från början kan
karaktäriseras på detta sätt. Den förändring som skedde vid sjuttiotalets början
innebar en försvagning av relationerna för rälsfordon och en förstärkning för
fordon till försvaret.

146



Figur 5:19 Antal kundrelationer och påverkan för fordon

Relationers påverkan

När man inom Hägglunds startade tillverkning av elektriska motorer och
svetsutrustning påbörjades försäljning till för Hägglunds helt nya kunder.
Dessa kunder fanns över hela landet och även utomlands. Det var små och
större företag som köpte standardprodukter i små och större mängder. Affärs
förbindelserna karaktäriseras framför allt av att de var många och att det inte
fanns några riktigt stora kunder som för fordonsproduktionen. Det innebar att
det totala antalet av förbindelser var viktigt för Hägglunds. Man måste nå en
kritisk mängd av affärsförbindelser för att få volym i den egna produktionen
emedan varje enskild förbindelse inte var avgörande. Antalet affärsförbindel
ser ökade under hela perioden som tillverkningen pågick. Mot slutet av
perioden utvecklades en speciell typ av relation med några kunder åt vilka
motorer specialtillverkades. Det var en produktion som hade en aning karaktär
av kundorderstyrd produktion.

I tillverkningen av elektriska motorer och svetsmaterial var kunskapsutbytet
mellan de olika företagen begränsat. Hägglunds köpte standardvaror och sålde
standardprodukter även om det fanns inslag av produktutveckling mot
specialisering även här. Ett visst kunskapsutbyte skedde mellan Hägglunds och
agenter respektive licensierade företag d.v.s. inom det nätverk som Hägglunds
byggde upp. Kunskapen om att tillverka elektriska motorer och svetsutrustning
var förhållandevis allmänt tillgänglig och känd. I jämförelse med fordons
tillverkningen leder analysen av antalet relationer och dessas innehåll till en
bild helt olik den för fordonstillverkningen. I figur 5:20 framgår att kunderna
var många och att relationerna inte var särskilt påverkande.
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Figur 5:20 Antal kundrelationer och påverkan för elmotorer och svetsartiklar

Relationers påverkan

Framför allt utvecklades antalet relationer till kunder över tiden medan ett få
tal relationer mot slutet av tillverkningsperioden fick en viss karaktär av på
verkan genom att produkter kundanpassades.

Gruvproduktionen drogs igång för en kund och under lång tid var det i prin
cip endast till LKAB som produktionen riktades och såldes. För den kämpro
duktionen uppstod sålunda ett kraftigt beroende mellan Hägglunds och LKAB,
där Hägglunds var den ensidigt beroendee LKAB hade sedan tidigare affärs
förbindelser med utländska tillverkare av gruvmaskiner. Inom Hägglunds
förstod man att LKAB i samband med sina systemförändringar på sikt skulle
komma att anlita andra leverantörer än Hägglunds. I och med att Hägglunds
utvecklade av gruvmaskinen för användning inom annan typ av produktion
initierades kontakter med andra kunder med vilka affärsförbindelser skulle
komma att utvecklas. Vid slutet av den studerade perioden hade Hägglunds
utvecklat affårsförbindelser med ett antal svenska och utländska entreprenad
och gruvföretag och de blev i stor utsträckning återkommande kunder d.v.s.
bestående förbindelser. Anmärkningsvärt var också att flera av de stora
kunderna var utländska. Gruvmaskinema blev därmed en första produktgrupp
där man tidigt utvecklade starka internationella affärsförbindelser.

Beslutet att överlåta försäljningen till Atlas Copco i mitten på sjuttiotalet var
en förändring liknande den som skett för rälsfordon. Det innebar för
Hägglunds att kontakterna med kunder blev mer indirekta än tidigare.
Dessutom visade försäljningsutvecklingen för gruvmaskiner att de huvud
sakliga kundiänderna blev förändrade när Atlas Copco tog över. Så blev dock
inte fallet för rälsfordonen.

I produktionen av gruvmaskiner skedde från början ett intensivt kunskapsut
byte mellan Hägglunds och kunden LKAB. I samarbetet lärde sig Hägglunds
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mycket om gruvbrytning och den kunskapen omsattes i den egna produkt
utvecklingen. De först tillverkade gruvloken, var etablerade produkter där det
framför allt handlade om att få in en fot i branschen. Kunskapsutbytet satte
senare fart i och med produktionen av Joy-maskinerna som var en licens
tillverkning för ett amerikanskt företag till LKAB. Konstruktionen på de
gruvmaskinema utgjorde grunden till Hägglunds egen produktutveckling.
Däremot förekom inget egentligt längre kunskapsutbyte från den amerikanske
licensgivare eftersom denne enligt Hägglunds uppfattning inte var intresserad
av det. Möjligen var det så att den tidiga relationen mellan LKAB och
Hägglunds var mer ett tagande än givande av kunskap från Hägglunds sida. Det
faktum att samarbetet senare försvagades tyder på det.

När Hägglunds utvecklade den egna gruvmaskinen inleddes ett intensivt samar
bete med svenska entreprenadföretag. Här handlade det om att Hägglunds ville
lära sig hur man arbetade inom den branschen, samt att Hägglunds gavs
möjlighet att få testa sina prototyper och maskiner i verklig miljö. Detta
initierades av Hägglunds och pågick flera år innan Hägglunds har någon
maskin att sälja. Andra samarbetspartners i detta utvecklingsarbete var Boliden
och Atlas Copco. Ingen av dem var dock kWld till Hägglunds. Den senare var
snarast att betrakta som en konkurrent. Samarbetet vad gällde kunskapsutbyte
fortgick alltjämt med såväl Boliden som Atlas Copco samt Skånska. Skånska
var en stam- och storkund för gruvmaskiner.

Figur 5:21 Antal kundrelationer och påverkan för gruvmaskiner

Relationers påverkan

Utvecklingen av relationer för gruvmaskiner illustreras av figur 5:21. Av fi
guren framgår att startpunkten uppvisar en extrem punkt av kategoriseringen.
Utvecklingen har sedan gått mot ett större antal relationer där man tappat den
första relationen till kund. Vad gäller fåtalet påverkande relationer liknar så
lunda den tredje kämproduktgruppen den första, nämligen fordon. Skillnaden
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ligger i att för fordon etablerades de viktiga relationerna tidigt och bestod. För
gruvproduktionen har de drivande kunderna varit olika över tiden.

Kranproduktionen innebar återigen helt nya kunder inom en helt ny bransch.
Man utvecklade de första långvariga affärsförbindelserna med norska redare.
Till skillnad från de övriga kärnproduktgrupperna hade man sålunda inte från
början affärsförbindelser med inhemska kunder. Även om de tv-å allra första
kranarna såldes till en svensk redare 1960 så var det först i slutet på sextiotalet
som de svenska redarna tillkom som stora kunder på det sätt som norrmännen
och även japaner och ryssar hade blivit vid den tiden. När kontakten med de
svenska kunderna hade etablerats i slutet på sextiotalet utvecklades snabbt
relationer och de blev återkommande kunder. Även om redarna var de
huvudsakliga företagen under hela den studerade perioden utvecklades även
relationer med andra företag. Men det var redarna som var köpare även om
varven fick mer inflytande periodvis. Kunderna till kranförsäljningen var i
stor utsträckning återkommande d.v.s. stamkunder från hela världen.
Föränderligheten inom sjöfarten under det kvartssekel som studien avser var
avsevärd vad gäller företagsbildningar och -ombildningar. 1 De relationer som
funnits har sålunda följt individerna på kundsidan. Relationerna till licens
tagarna är en form av institutionaliserad relation där utvecklingsinitiativet
huvudsakligen finns hos Hägglunds.

Konstruktionen av fartygskranen skedde parallellt med utvecklingen av
hydraulmotorn. Kunden hade inte några speciella krav eftersom det inte fanns
några liknande kranar på marknaden. Hägglunds hade inte något kunskapsut
byte med konkurrerande krankonstruktörer som t.ex. ASEA även om man
hade dem som leverantör sedan länge på elektriskt material. Kranen gjordes
som en helt egen konstruktion även utan samarbete med leverantörer. Föräd
lingsvärdet på kranen var högt från första början.

Kranen utvecklades, förfinades och gjordes komplett såsom fungerande kran i
och med att den förste köparen började använda den. Hägglunds fick göra
relativt omfattande konstruktionsarbeten efter det att kranen levererats. De
första kunderna bidrog sålunda med kunskap om vilka funktionskrav som
egentligen var väsentliga för en kran i dess användning. Det inledande
kunskapsutbytet med kund kan kategoriseras som "learning-by-doing". Relativt
snart utvecklades samarbete med kunder och kranproduktionen kom att bli helt
kundorderstyrd. Det tog som regel ett par år mellan allra första kundkontakt
tills kranen var på plats på båten och under den tiden skedde ett utbyte av
kunskap vid flera tidpunkter.

Det har varit vanligt att kunden inbjudits att ta del av produktionsarbetet i
Ömsköldsvik. Olika aspekter på kranens funktion har varit i fokus. Irlled
ningsvis utvecklades kranens förmåga och nlanöverduglighet. Fartygskranens

1 Av Hägglunds referenslistor för leveranser framgår att kunderna till namnet varit olika.
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prestanda växte i takt med de ökande lastmängderna på världshaven. Senare
under den studerade perioden har krav på ökad kvalitet i produktens funktion
tex. för förarens bekvämlighet fått konkurrens av önskemål på låga priser.

Fi~ur 5:22 Antal kundrelationer och påverkan för farty~skranar

Antal relationer

Relationers påverkan

Av figur 5:22 framgår att relationer för kranarna har varit i princip lika
under den studerade perioden. Ett relativt fåtal relationer med kunder har
påverkat kranens funktion och slutliga utformning. Dock har det grund
läggande HäggIundskonceptet inte förändrats. Vad som inte framgår av figuren
är dock att det varit olika kunder som vid olika tidpunkter påverkat
produktionen. På detta sätt liknar denna kärnproduktgrupp gruvmaskinema.
Detsamma gäller faktumet att kunderna i hög grad varit utländska.

När hydraulmotorerna började säljas som enskild produkt var det för marina
applikationer och till industrikunder. De marina kunderna fanns i närheten av
fartygskunderna och en viss kännedom om dem fanns genom försäljningen av
fartygskranar. Industrikunderna var emellertid helt nya kunder för Hägglunds
och relationer arbetades upp· successivt och med förhållandevis stor resurs
insats. Man sökte till en början svenska kunder inom olika branscher och
använde sedan dessa som referenser för att gå ut på export till industrikunder.
Genom att man successivt byggde upp ett återförsäljamät för hydrauliken med
dotterbolag i olika länder skapades en geografisk närhet till de olika markna
derna samtidigt som enheten i Örnsköldsvik (senare Mellansel) blev en mer
utpräglad produktions- och utvecklingsenhet

Hydraulmotorn baserades på ett patent som Hägglunds köpte in. Till en början
fanns ett kunskapsutbyte med konstruktören vilken var en enskild uppfinnare,
men relativt snart tog man över utvecklingen helt inom Hägglunds. Det vä
sentliga kunskapsutbytet avsåg krantillverkningen och motorn får ses som en
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till övervägande del egenutvecklad produkt. Under lång tid sålde man den typ
av motor som utvecklats till kranarna också till industrin. Först i slutet av
åttiotalet utvecklades en motor speciellt för industrikundemas behov.

I det sammanhang motorn började behandlas som en del i ett hydrauliskt driv
system utvecklades kunskapsutbytet med industrikunder. Det var framför allt
svensk skogsindustri som utgjorde de första referensanläggningama i sin
pappersmassetillverkning. Senare har samarbetet med kund ökat i och med att
försäljningen kommit att omfatta flera industrigrenar. Det innebar att
Hägglunds kontinuerligt ökade sin kunskap i och med att kundkretsen har ökat
inom olika branscher.

Det hydrauliska drivsystemet hos kunden utgjorde inte en del av kundens
erbjudande till sina kunder. Det var i stället en del av kundens produktionssys
tem. Det räckte sålunda inte med kunskap om hur produkten skulle användas
utan för Hägglunds krävdes också att man utvecklade kunskap om hur kundens
produktion fungerade. I och med att hydraulisk drift var nytt på marknaden
och ersatte andra typer av etablerade drivsystem t.ex. elektriska har Hägglunds
i sin marknadsföring tvingats förmedla kunskap om hur hydraulisk drift har
fungerat och vilka för- och nackdelar den haft--Okad kunskap har reducerat
den potentiella kundens osäkerhet och därmed har Hägglunds chans att få sälja
ökat. Hägglunds roll som säljare har blivit kunskapsfönnedlarens.

Av figur 5:23 framgår att hydraulmotorn från början varken hade många eller
särskilt påverkande kundrelationer. Påverkan har sedan ökat på samma sätt
som antalet relationer har ökat i antal.

Figur 5:23 Antal kundrelationer och påverkan för hydraulmotorer

Relationers påverkan
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5.6.1.2 Anpassning mellan Hägglunds och kund

Avslutningsvis skall jag något belysa i vilken utsträckning anpassning skett
mellan Hägglunds och kunder. Busskarossering är en anpassning till chassi
tillverkarnas konstruktioner eftersom de gav ramarna för hur karossen skulle
kunna konstrueras. För fordon överhuvudtaget har det skett en förhållandevis
stor anpassning till kunder. Den kvalitativa utvecklingen av produktions
apparaten för flygplanstillverkningen är en anpassning för Hägglunds till den
högre kvalitet som rådde för tillverkare till flygvapnet.

Gruvmaskinerna representerar ytterligare ett område där Hägglunds anpassat
och utvecklat sina produkter till kundens krav. Detsamma gäller far
tygskranens tidiga utveckling. Där har emellertid en viss form av standar
disering inträtt under perioden varför kunskapsubytet med kund under den
senare delen av perioden inte inneburit lika stor anpassning som i periodens
början. Bandvagnens utveckling är på liknande sätt ett uttryck för ändrade
krav inom produktionen till de krav som gällde i den branschen. Utvecklingen
av den nya hydraulmotorn Marathon är också en anpassning inom Hägglunds
till de krav som allmänt sett gällde inom industrin. Gemensamt för
anpassningen av kärnprodukterna är att den avser produktens användning och
funktion hos kund snarare än grundläggade konstruktion eller
produktionsmetod hos Hägglunds.

Inom busstillverkningen kan man se att de relationer som Hägglunds hade
också utvecklades till konkurrensrelationer.. Eftersom beroendet av kunderna
var stort innebar det att anpassningen inom Hägglunds karossering kom att bli
styrd av konkurrenternas utveckling. I utvecklingen av trådbussen skapade
Hägglunds en standard som påverkade hela branschen och kollektivtrafiken
under viss tid. Ett exempel på hur Hägglunds agerande inneburit anpassning
för konkurrenter är utvecklingen av den egna tunnelbanevagnen. Den var så
annorlunda och inte anpassad till kundens hela transportsystem att Hägglunds
inte fick fler order på den men den ledde till att kunden, SL, utnyttjade några
av nyheter i vagnen till att påverka den leverantör som fick ordern nämligen
ASJ. Hägglunds rälsfordonsproduktion utvecklades i ökande grad i ett nära
samarbete med ASEA och i synnerhet efter övertagandet då samarbetet blev
institutionaliserat.
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Figur 5:24 Kärnprodukter och kundrelationer

Relationer Styrka/intensitet Kunskapsutbytelberoende

Fordon Fåtal, stora, institutionella, Direkt intensiva och Hägglunds utvecklat

nationella kunder omfattande, ökar först i kunskapsutbyte och
Tidigt etablerade styrka för att sedan avta visst volymberoende
långvariga relationer med Undantag försvaret
kontinuerliga utbyten där styrkan ökar löpande Kundernas krav präglat av

produkter och produktion och
driver kompetensomvandling

Ett flertal små kunder Avbryts 1972 Inget beroende, lågt
Tidigt etablerade relationer kunskapsutbyte

med sporadiska utbyten

EI& En mängd små och större Nya relationer skapas Hägglunds inte beroende
Svets industriföretag, hantverkare hela tiden men av enskilda kunder

grossister och detaljister egentligen svag Interna relationer viktiga

styrka Svagt eller inget kunskaps-
utbyte

Avbryts 1967 och 1975 Koilkurrensrelationer allt
betydelsefullare

Gruv- Under första perioden Direkt intensiv Hägglunds i början beroende
maskiner endast en kund inom grov av kund för produktutveckling

Senare allt fler kunder inom Relativt stark relation: Hägglunds senare

entreprenad och grov, återkommer som köpare av svenska kunder och företag

och utomlands Samarbetspartners för utveckling och försäljning
Försvagas 1975 Kunsk.utb. samarbetspartners

Kranar Redare (och varv) på hela Intensitet Hägglunds produktutvecklar
världsmarknaden periodvis stark med i san13rbete med kunder

olika redare
Hydraul- Krantillverkningen Tidigt intensiv Präglas framför allt av att
motorer Marina applikationer Utvecklas efterhand kunden lär sig hydraulisk

Industriella kunder Krävde investeringar för drift och att Hägglunds lär sig
att skapa relationer kundens användningsområde

Utvecklingen av egna gruvmaskiner kan ses som ett anpassning till licens
givaren eftersom den maskinen utgjorde grunden för Hägglunds egen produkt
utveckling. Inom utvecklingen av gruvmaskinerna finns också en ömsesidig
påverkan mellan Hägglunds och avnämaren LKAB eftersom Hägglunds gjorde
om maskinerna betydligt. Fartygskranarna innebar en anpassning för kunderna
eftersom de skulle gå över från elektrisk till hydraulisk drift. Hydraulmotorn
innebar en ännu större anpassning hos kund än fartygskranen. Anpassningen
var inte svårare rent tekniskt men snarare kulturellt, troligen innebar den
hydrauliska driften ett större traditionsbrott inom industrin än inom sjöfarten.

Figur 5:24 utgör en sammanfattning av relationerna till kunder. I figuren
anges med vilka drivande relationer har funnits. Vidare anges om nya
relationer har inletts eller om existerande relationer har avbrutits.
Relationerna beskrivs i termer av styrka och intensitet. Slutligen beskrivs
kunskapsutbyte och beroende mellan Hägglunds och kund.
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Sammanfattningsvis kan affärsförbindelserna med slutkunderna till de olika
produkterna karaktäriseras enligt följande. För fordonstillverkningen var ett
fåtal kunder av avgörande betydelse. De var alla offentligt ägda organisatio
ner. Detsamma gäller LKAB som var enda kund i det tidiga utvecklingsskedet
av gruvmaskinerna. I övrigt har i stort sett alla fem produktgrupperna också
olika kunder. Det är endast mellan kranar och hydraulmotorer som det finns
en viss överlappning av kunder. För Hägglunds fanns inte ett nätverk av kun
der utan under större delen av tiden existerade flera parallella av varandra
oberoende nätverk av kunder. Många av kunderna i slutet av den studerade
perioden var stamkunder. Kunderna var som regel större företag än Hägg
lunds nled inköp från flera leverantörer varför Hägglunds var beroende av
kunderna i betydligt större utsträckning än vice versa. Vidare har Hägglunds
haft långa och för företagets omvandling betydelsefulla affärsrelationer till
kunder vilka i avsevärt antal varit offentligt ägda organisationer och företag.
För fordon har det nästan uteslutande rört sig om svenska företag. Vad gäller
gruvmaskiner, fartygskranar och hydraulmotorer har industrins andel som
kund ökat. Detsamma gäller andelen utländska kunder. Dock är gruvföretag
och varv ofta statligt ägda så ett visst inslag av offentliga kunder finns även
här.

5.6.1.3 Leverantörer

Från tidigt tjugotal fanns flera utländska leverantörer av träråvara. Fordons
tillverkningen gav till en början upphov till några nya utländska leverantörer.
I och med den första tillverkningen av spårvagnar tillkom ASEA som
leverantör av elektrisk material och har så förblivit. Spårvagnstillverkningen
ledde också till kontakter med svensk verkstadsindustri. Dessa kontakter inten
sifierades i och med att de övriga fordonen kom i produktion. Allteftersom
kraven på produktionen ökade växte andelen svenska leverantörer. De huvud
sakliga leverantörerna till fordonsproduktionen har varit desamma under hela
perioden. Hägglunds blev endast tidvis en av de större kunderna hos någon av
leverantörerna. Under några kortare perioder blev det brist på råvara hos
svenska leverantörer. Då sökte man leverantörer utomlands. Detsamma hände
när man inte fann någon svensk leverantör som höll önskad kvalitet - ett antal
gånger under fordonsproduktionen.

Det är svårt att finna att Hägglunds leverantörer till busstillverkningen hade
någon avgörande betydelse för förändringen av produkter eller produktion. I
stor utsträckning köpte Hägglunds standardvaror. Tillverkningen av spår
vagnar ledde inom Hägglunds omedelbart till ett kunskapsutbyte med nya
leverantörer. Man samarbetade kring de olika konstruktionerna av delar.
Eftersom Hägglunds här vände sig till etablerade tillverkare på området,
ASEA för elektrisk tillverkning och Motala Verkstad för boggier, så fick man
den vägen kunskap. I själva produktionen av spårvagnar, rälsbussar och
boggier inhämtade Hägglunds konstruktionskunskap genom samarbete med
leverantören.
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Samarbetet med de leverantörer som fordonsproduktionen gav upphov till
fortsatte när övriga produkter togs upp i produktion. Det naturliga för Hägg
lunds var att använda existerande leverantörer när man startade upp en ny
produkt. Först när detta var prövat och inte fungerade letade man alternativa
leverantörer. Hägglunds inledde i samband med bandvagnen ett samarbete med
några nya leverantörer med vilka ett kunskapsutbyte skedde kring själva
produktion av den nya produkten. Då ställde Hägglunds uttryckliga kvalitets
krav på leverantörerna. Tillverkningen gav upphov till ett sökande efter nya
svenska och utländska leverantörer. När bandvagnen nått volymförsäljning i
slutet av den studerade perioden har Hägglunds irlköpsvolym av kritiska kom
ponenter ökat i ekonomisk betydelse hos de leverantörerna. Skega är ett
exempel på en leverantör som drevs till utveckling av sin produktion genom
krav från Hägglunds.

Från tillverkningen av elektrisk material användes i första hand de råvaruleve
rantörer man tidigare hade för inköp av standardkomponenter och råvaror.
Även i gruvproduktionen användes existerande leverantörer. I licenstillverk
ningen av Joy-maskinen kontrakterades om inköp från det amerikanska
företaget, men Hägglunds tillverkade likväl merparten av de komponenter som
kom att ingå i maskinen. Utvecklingsarbete med den egna konstruktionen av
gruvmaskiner blev inledningen till kontakter med några nya svenska
leverantörer.

Produktion av fartygskranen krävde nya leverantörer. Efter att ha sökt till
verka vändkranslager själv vände man sig till den tyske tillverkaren Rothe
Erde som kom att förbli leverantör. För leveranser av pumpar, ventiler och
linor valde man utländska leverantörer men senare köptes en svensk lintillver
kare in. För krantillverkningen utvecklades ett antal starka relationer kring
utveckling med lokala verkstadföretag som i sin tur utvecklade ett visst volym
beroende av Hägglunds. De specifika krav som tillverkningen av motorn
medförde gjorde att man vände sig till en utländsk leverantör sedan man funnit
att den svenske leverantören av kullager inte hade de speciella lager som
Hägglunds behövde för sin tillverkning.

Merparten av de leverantörer Hägglunds utvecklat relationer med har varit
stora svenska verkstadsföretag. Hägglunds har varit en trogen men inte särskilt
stor kund hos dem. Legoleverantörer har i ökande utsträckning börjat använ
das under perioden och då har man använt små lokala leverantörer i hög grad.
Det gäller särskilt fordons- och kranproduktionen men också målningsarbeten
på gruvmaskinerna. Tidvis har Hägglunds hos dessa företag varit en så stor
kund att de kan sägas ha utvecklat ett beroende. I figur 5:25 ges en
karaktäristik över affärsförbindelserna med leverantörer på samma sätt som
tidigare kundrelationema.
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Figur 5:25 Karaktäristik av leverantörsrelationer

Styrka KunskapsutbyteI
Relationer lintensitet beroende

Fordon Tidiga
Utländska tillverkare Fanns tidigt Utbyte av varor

försvagades senare
Svenska verkstadsföretag Utvecklades från Kunskapsutbyte
Sena trettiotalet
Svenska lev av insatsvaror Utvecklades från Utbyte av varor och

trettiotalet delvis kunskap
Utländska verkstadsföretag Utvecklades från Kunskapsutbyte

sextiotalet
Legoleverantörer Utvecklades från Kunskapsöverföring

sjuttiotalet från Hägglunds
El-motor Utländska Utvecklades Huvudsakligen
Svetsart råvaruleverantörer efterhand varuutbyte

Visst
Svenska lev av insatsvaror kunskapsutbyte

Grov- Svenska råvaruleverantörer Utvecklades Huvudsakligen
maskiner Verkstadsföretag efterhand varuutbyte

Legoleverantörer Visst
kunskapsutbyte

Kranar Svenska verkstadsföretag Utvecklades Huvudsakligen
efterhand varuutbyte

Visst kunsk.utbyte
Utländska verkstadsföretag Utvecklas tidigt Kunskapsutbyte

Svenska lev av insatsvaror Utvecklades Huvudsakl.varuutbyte
efterhand Visst kunsk.utbyte

Legoleverantörer Utvecklades från Kunskapsöverföring
sjuttiotalet från Hägglunds

Hydraul- Svenska lev av insatsvaror Se ovan Se ovan
motorer Intemleveranser Tidigt intensiva Kunskapsl1tbyte

Utländska verkstadsföretag Utvecklas Visst kunskapsutbyte

Inslaget av utländska leverantörer har varierat. Från början fanns det flera,
senare dominerade svenska leverantörer men mot slutet har nya utländska le
verantörer tillkommit för nyckelkomponenter. De svenska leverantörerna var
i majoritet och i stor utsträckning desamma under perioden. Leverantörer av
insatsvaror av standardkaraktär till alla produkter var desamma d.v.s. de leve
rantörer som har funnits till en produkt har använts när nästa produkt har
kommit till. På det sättet har Hägglunds haft långvariga relationer med de
flesta leverantörerna av insatsvaror även om man sällan varit stor kund hos
dem. I stor utsträckning har Hägglunds köpt standardkomponenter av dem och
sällan haft specifika krav. För produkter utvecklade under senare tid d.v.s.
bandvagnen och fartygskranen har Hägglunds ställt speciella krav vilket lett till
att man blivit stor kund hos de leverantörer som utvecklat komponenterna var
för en viss ömsesidighet råder. Legoleverantörer har tillkommit på senare tid
och de är lokala små företag som ofta utvecklat ett visst volymmässigt bero
ende av Hägglunds.
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På leverantörssidan har Hägglunds i stor utsträckning av egen kraft initierat
kontakten efter det att nyheter i samarbetet med kund kommit till. De leveran
törer som man har utvecklat affärsförbindelser med gällande en produkt har
sedan varit naturliga leverantörer för nästa produkt. Det finns alltså en stor
överlappning på leverantörssidan d.v.s. samme leverantör levererar råvara till
flera av Hägglunds produkter. Särskilt gav fartygskranen och hydraulmotorn
upphov till nya leverantörer som inte sällan var utländska.

På leverantörssidan var inslaget av geografisk närhet större än bland kun
derna. Sedan man började tillverka de olika egenutvecklade produkterna har
man i första hand sökt leverantörer bland befintliga leverantörer och först
sedan då det inte gått sökt utomlands. Medan lokala kunder är få är inslaget av
lokala legoleverantörer troligen påverkat aven tradition av att anlita ortens
företag: "Lokala leverantörer har nog varit viktigare av tradition snarare än
policyskäl. " (Intervju 1984)

Sammanfattningsvis har innehållet i relationerna vanligen skett som kunskaps
utbyte och anpassning till kund. Sålunda uppvisade Hägglunds nätverk av
relationer till kunder större förändringar än de till leverantörer. Redan tidigt
utvecklade Hägglunds starka relationer till ett fåtal kunder. För leverantörerna
tog det betydligt längre tid att utveckla starka relationer eftersom Hägglunds
dels gärna gjorde komponenter själv men också för att Hägglunds var en rela
tivt liten kund. När leverantörsrelationer var etablerade stärktes de löpande
genom att man i första hand anlitade existerande leverantörer när produktion
av nya produkter startades. På senare tid har emellertid relationerna till ett
antal nyckelleverantörer vuxit sig starka genom specialisering av insatsvaran.
För de fem kärnprodukterna finns det en hög grad av överlappning mellan
leverantörsnätverken. Framför allt beror det på att Hägglunds i första hand
vände sig till existerande leverantörer när ny produktion togs upp.

5.6.2 Drivande konkurrens- och samarbetsrelationer

När det gäller relationer som inte hör hemma i Hägglunds vertikala led som
kunder och leverantörer framträder en annan bild av själva relationer. För det
första hade relationen inte alltid ett affärsutbyte som bas. Som exempel på
detta kan nämnas chassitillverkama till busskarosseringen. Hägglunds köpte
aldrig några chassin, det gjorde kunden, men likväl fanns i relationen till
chassitillverkama både inslag av samarbete och konkurrens. För det andra är
det ofta kända företag som antar samarbets- respektive konkurrentrollen vid
olika tidpunkter över tiden. Det mest tydliga exemplet härpå är ASEA som
varit såväl leverantör, samarbetspartner, konkurrent och senare också ägare.
Därutöver finns en speciell relation till konkurrenter vad gäller produktbyten
t.ex. där konkurrenten har överlåtit tillverkning på Hägglunds (Scania drog sjg
ur gengastillverkningen) eller där Hägglunds överlåtit tillverkning (Hägglunds
avstod tillverkningen av motorcykeln till Husqvarna).
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En tidig tydlig känning av konkurrens för Hägglunds var när man skulle sälja
spårvagnar och ville köpa elektrisk utrustning av ASEA. I de diskussioner som
följde föddes beslutet om att Hägglunds skulle tillverka den utrustningen själv.
ASEA var då såväl tillverkare av elektrisk utrustning som rälsfordon. ASEA
har varit stor leverantör av elektrisk material till Hägglunds. Hägglunds har
haft ASEA som konkurrent för flera av sina produkter. För såväl rälsfordon,
elektriska motorer och tillbehör som fartygskranar har ASEA redan varit en
stor och erkänd producent av dessa produkter när Hägglunds startade sin pro
duktion av konkurrerande produkter.

Chassitillverkarnas utveckling till allt större tillverkare av bussar och den kon
kurrens berör Hägglunds mer indirekt eftersom chassitillverkama och
kunderna närmade sig varandra. När man i början av sjuttiotalet sålde busstill
verkningen var ett av argumenten: "Det fanns en fabrik för mycket i Sverige
för busstillverkning." (Intervju 1986)

Fordonstillverkningen i övrigt skedde med en medvetenhet om konkurrenter
nas tillverkning. På den växande marknaden fanns det plats för flera tillver
kare. En likande situation fanns hos el- och svetstillverkningen till en början
när marknaden var växande. Men sannolikt var ett av skälen till att
konkurrenterna ASEA och Esab köpte Hägglunds tillverkning av just dessa
produkter att Hägglunds blivit så stor och kompetent på området att man
upplevdes som en besvärande konkurrent.

För fartygskranama har man upplevt två olika konkurrenssituationer. För det
första konkurrerade hydraulkranen ut den elektriska kranen. Det pikanta i den
situationen är att Hägglunds i omstruktureringen fick överta ASEAs elektriska
kranar och sälja dem tillsammans med den egna kranen. För det andra fick
Hägglunds under den senare delen av den studerade perioden erfara att många
konkurrenter också tillverkade och sålde likvärdiga kranar som man själv.
Försprånget av att ha en unik produkt har hämtats upp av konkurrenter.

Inom hydraulikområdet kan man också se två typer av konkurrens där framför
allt den ena har upplevts som besvärande för Hägglunds. Det gäller konkurren
sen med elektriska drivsystem d.v.s. från en mängd stora etablerade företag. I
takt med att hydrauliken har vunnit marknadsandelar har Hägglunds i högre
grad upplevde konkurrens från andra tillverkare av hydrauliska produkter
främst tyska och amerikanska firmor. Hydrauliksdivisionens förvärv av fir
mor som säljer ventiler och pumpar är ett sätt att möta den korlkurrensen.

På det lokala planet har ingen konkurrensrelation kunnat finnas. Däremot finns
det flera lokala partners med vilka Hägglunds tagit upp samarbete både för ut
veckling av delar till t.ex. fartygskranama och för målningsarbeten.

Hos Hägglunds har samarbetsrelationer i första hand skapats kring produktion
och utveckling av produkter. På försäljningssidan har man haft samarbete med
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andra svenska företag först på ett mer informellt plan och senare i organiserad
form. Som samarbetspartner finns företag som redan omtalats som
konkurrenter. ·ASEA, exempelvis, har varit samarbetspartner för rälsfordons
utvecklingen. Hägglunds trådbuss togs fram i samarbete med ASEA.
Samarbetet mot slutet av den studerade perioden då Hägglunds är under
leverantör till ASEA är en organiserad form av samarbete. Chassitillverkarna
har varit samarbetspartners i stor utsträckning eftersom man gemensamt
utvecklat produkter. I ett tidigt skede gällde det framför allt Scania men på
senare tid Volvo.

En speciell form av samarbete var det med Altas Copco som egentligen var en
konkurrerande tillverkare när Hägglunds tog upp samarbete kring produktut
veckling. Den relationen hade antagit organiserad form i och med att avtalet
upprättades med Atlas Copco om att de skul,le överta försäljningen av
Hägglunds produkter.

Inte oväntat kan man finna att för Hägglunds del har samarbetsrelationerna
varit intensivast i utvecklingen av produkterna och relationerna till
konkurrenter vuxit sig intensiva i takt med att produkterna lyckats på
marknaden. I ett flertal fall har affärsrelationema snabbt utvecklats till
samarbetsrelationer. Främst har samarbetet bedrivits med kunder och på
senare tid med några nyckelleverantörer.

5.7 En tolkning av Hägglunds omvandling i relationer

Tre aspekter skall särskilt fokuseras i denna tolkning. För det första produkt
initiativets ursprung. För det andra skall jag söka tolka styrkan i relationen
med hjälp av intensiteten i kunskapsutbytet för att lyfta fram vilka relationer
som varit särskilt betydelsefulla för omvandling. För det tredje skall jag tolka
kunskapsflödets riktning från eller till Hägglunds för att söka förstå deras roll
som omvandlare. Den analys jag gör i detta avsnitt söker inte i första hand
fånga utveckling över tiden utan strävar mer efter att karaktärisera och
jämföra kämproduktgrupperna med varandra.

Det är intressant att närmare studera i vilken grad produktinitiativet för
Hägglunds nytillkomna produkter kan kopplas till relationerna. I figur 5:26
skiljer jag i en dimension på om initiativet till en produkt kan kopplas till
kund, Hägglunds eller annan tillverkare av samma/liknande produkter. Av den
kategoriseringen av de nya produkterna inom Hägglunds följer för det första
att inga produkter har tillkommit på initiativ från leverantörer. För det andra
innebär det att en del produkter har tillkommit genom inköp från kategorin
"Annan tillverkare". I den andra dimensionen av figuren skiljer jag på
produkter som var kända respektive nya i det större nätverk av aktörer som
Hägglunds var en del av. Med den högra kolumnen visar jag produkter av
högre nyhetsgrad än i den vänstra.
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Figur 5:26 Produktinitiativets ursprung 1

Produktens nyhetsgrad
Initiativ till Ny Hägg] unds/Känd nätverk Nv Hägglunds/Nv nätverk
produkten från Bussar 1924 Joy-gruvmaskin 1954

Bilar 1925 Tunnelbanevagn 1966
KUND Spårvagn 1932 Motorcykel 1973

Rälsbuss 1936 Bandvagn 1974
Markradiostn 1942
Flygplan 1943
Spårvagn 1944
Skolbänkar 1949
Drivboggier 1954
Tom stridsvagn 1956
Gruvtruck 1959
PBV 301,302 1959

HÄGGLUNDS Gengas 1939
Svetsartiklar 1940
El f spårvagn 1943
Asynkronmotor 1948
Gruvlok 1948

Trådbuss 1938
Bastuaggregat 1943
Avfallskvarn 1956
Egna gruvmaskiner 1958
Fartygskranar 1961
Hydraulmotor 1963
Hjulmotor 1966
Häggloader 1974

ANNAN
TILL
VERKARE

Truckar 1968
Elektriska kranar 1972
Tunnelbanevagn 1972
Rangerbromsar 1973

För den kategori av 21 produkter som är nya för Hägglunds men kända av
nätverkets företag är 10, alltså nästan hälften, produkter som sålts till fem
stora kunder på fordonssidan. Detta visar vilken stor betydelse de stora kun
derna haft för tillkomsten av nya produkter inom Hägglunds. Hägglunds är
inte den enda leverantören av fordon till de stora kunderna och därför finns
det anledning att tro att just dessa kunder spelat stor roll för industrins om
vandling. De övriga produkterna i denna kolumn är produkter som redan finns
på marknaden och dänned är kända av kunder och leverantörer när Hägglunds
tar upp dem till produktion. Tidsfaktorn utgör troligen förklaringen härför.
Det är betydligt enklare att som industriföretag ge sig in i etablerad
produktion när branschen befinner sig i ett tillväxtskede än när den nått en
mognad med ett antal stora företag som bevakar sina marknadspositioner.

En intressant observation gäller de produkter som Hägglunds har övertagit
eller köpt in från andra tillverkare. I de flesta fallen har det inte resulterat i

1 Underlag för figuren är min tolkning av hur produkten har tillkommit på basis av fallbe
skrivningen i En produkthistoria!. Jag har utelämnat de produkter där det inte varit
möjligt att kategorisera på detta sätt. De produkterna har varit mycket marginella i Hägglunds
produktion eller varit varianter på en tidigare produkt.
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lönsam produktion. Dessa produkter har antingen sålts efter kortare tid eller
övertagits av andra tillverkare. I ett fall, de elektriska fartygskranen, har
Hägglunds egna produktion av hyrauliska kranar konkurrerat ut dem. Undan
taget är tunnelbanevagnarna från 1972 men då hade Hägglunds huvudsakligen
rollen av underleverantör.

I den högra kolumnen visas den kategori produkter som samtidigt är nya för
såväl Hägglunds som företagen i nätverket. Att färre produkter kategoriserats
på detta sätt är naturligt eftersom de representerar ett större nyhetsvärde. Mer
anmärkningsvärt är att Hägglunds i så stor utsträckning tagit initiativ till pro
dukter som är nya för nätverkets företaget. Fyra av produkterna trådbussar,
tunnelbanevagn (Hägglunds egen), motorcykel och bandvagn, är avsedda för
de etablerade fordonskundema. Noterbart är att varken den egenkonstruerade
tunnelbanevagnen eller motorcykeln ledde till serieproduktion. Trådbussen
tillverkades i 14 år och bandvagnen blev en "storsäljare". Återigen visas de
stora fordonskundernas betydelse. De övriga produkterna har sålts till nya
kunder och alltså inneburit investeringar i nya relationer. Anmärkningsvärt
stor andel av de senare produkterna har tillkommit efter det att produktionen
för etablerade kunder inom fordonstillverkningen stagnerade samt att pro
duktionen av el- och svetsartiklar såldes. I fallet hydraulmotor och fartygskran
blev själva produkten och dess nyhetsvärde inkörsporten för Hägglunds som ny
företag till ett etablerat nätverk där Hägglunds alltså spelat en omvandlingsroll.

Sammanfattningsvis utgörs den främsta initiativtagande gruppen i nätverket av
kunderna. Det är ofta för kunderna kända produkter som Hägglunds tar upp
till produktion. Figur 5:26 visade att för de produkter som Hägglunds intro
ducerat på eget initativ har de flesta varit nya för nätverket. De produkter som
tas upp på Hägglunds eget intiativ och som därtill varit kända i nätverket
gjordes tidigt i Hägglunds omvandling. För samtliga produkter i rutan
Hägglundsinitierat och känd för nätverk har produktionen sålts/övergått till
andra tillverkare.

I figur 5:27 nedan finns en sammanställning över kunskapsutbyte som skett
mellan Hägglunds och andra företag i nätverket. Varje produktgruppp har in
delats i undergrupper eftersom kunskapsutbytet är olika för de olika produk
terna. Kunskapsutbyte har karaktäriserats på en skala från inget till intensivt
med mellanlägena litet och mycket. Inget kunskapsutbyte innebär att jag inte
har funnit någon märkbar påverkan på produkten och dess produktion. Litet
visar på en tillfällig påverkan av marginellt slag. Mycket visar på
betydelsefull påverkan på produkten och dess produktion. Med intensivt
kunskapsutbyte menas praktiskt taget gemensam utveckling.

"Måtten" är relativa till respektive kämproduktgrupp, d.v.s. mäter den relativa
skillnaden mellan de olika produkterna. Det säger emellertid inget om den ab
soluta intensiteten i utbytet. Mycket i den här kategoriseringen kan säkerligen
var både mer och mindre i jämförelse med relationer mellan andra företag.
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Det framkommer även i denna karaktäristik att kunderna spelat en betydelse
full roll. I betydligt större utsträckning än leverantörer har relationer till
kunder utgjort kunskapsutbyte. Det är emellertid intressant att notera att kun
skapsutbytet med leverantörer ökar med tiden, eftersom både militära fordon,
fartygskranar och hydraulmotorer är produkter som spelat stor roll under den
senare delen av perioden. Tidsfaktorn är viktig på det sättet att med allt mer
avancerade produkter och produktion krävs mer av integration i alla föräd
lingsled för att producera produkterna. Vidare är det intressant att notera att
kunskapsutbyte också skett i stor utsträckning med andra företag än kunder
och leverantörer. Särskilt kunskaputbyte med andra tillverkare d.v.s. konkur
renter har förekommit mer än en gång. Förhållandevis litet av samarbete
kring kämprodukterna har skett med moderbolaget ASEA.

Fi~ur 5:27 En tolknin~ av kunskapsutbytets intensitet

Intensitet i Aktörer med affårSrelationer Andra aktöt:er
utbvtet kunder leverantörer
Hä.e:.e:lunds:FORDON

Busskarosser Mycket Litet Mycket med chassileverantörer

Rälsfordon Mycket Mycket Mycket med andra tillverkare

Militära fordon Intensivt Mycket Inget

--- ... --_ ... _--_ ...................... .. .
EL OCH SVETS
El-motorer Litet Litet Mycket med aJ(enter och

licensgivare
Svets Litet Litet Mycket med aeenter och

licensgivare
GRUVMASKINER
Gmvlok Mycket Litet Litet med Boliden

JOY Intensivt Litet Litet med licensRivare

Egna gruvmaskiner Mycket Litet Mycket med andra bolag med
näraliggande tillverkning

FARTYGSKRANAR Mycket Mycket Litet med andra i branschen
Mycket med licenstaRare

Tillbehör Mycket InRet Mycket med legoleverantörer

HYDRAULMOTORER Mycket Mycket Litet med andra inom
hydraulikområdet
Mycket med återförsäljare

För det tredje i denna tolkning skall jag nu titta närmare på i vilken riktning
påverkan skett, se figur 5:28. Innan detta tar vid är det på sin plats att för
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läsaren påminna om att jag gör denna tolkning i huvudsak från empiri som
gäller Hägglunds. Det blir alltså en HäggIundspräglad bild av hur påverkan
skett. Den huvudsakliga riktningen på kunskapsutbytet har karaktäriserats
enligt en tregradig skala: ömsesidigt, Hägglunds givande och Hägglunds
tagande. Ömsesidigheten söker beskriva där det skett en gemensam
kunskapsuppbyggnad eller förändring i form av samarbete. Termerna
givande och tagande används för att visa de utbyten där Hägglunds troligen
lärt sig mer än samarbetspartnern respektive lärt ut kunskap till motparten.
Givetvis är även dessa utbyten också exempel på ömsesidighet men i det här
arbetet söker jag fokusera riktningen och en enskild aktörs påverka och därför
blir kunskapskällan intressant.

Fi~ur 5: 28 En tolknin~ av kunskapsflödets riktning

Kunskapsflijdets Aktörer med affårsrelationer Andra aktörer
riktning kunder leverantörer
Hägglunds:FOROON
Busskarosser Ta2ande Ömsesidi2t Ta2ande

Rälsfordon TaKande ÖmsesidiKt ÖmsesidiKt

Militära fordon Ömsesidi2t Givande

EL OCH SVETS
El-motorer Ta2ande Ta2ande Ömsesidi2t

Svetsmaskiner Givande Ta2ande Ömsesidiat

GRUVMASKINER
Gruvlok TaKande ÖmsesidiKt TaKande

Joy Ömsesidi2t Ta2ande Ta2ande

Egna gruvlllaskiner Givande Tagande Ta2ande

FARTYGSKRANAR Ömsesidi2t Ömsesidi2t Ömsesidi2t

Tillbehör Givande Givande

HYDRAULMOTORER Givande Givande Givande

Mest karaktäriserande för figur 5:28 är att det är ett givande och ett tagande
genomgående. Utan tvekan har Hägglunds lärt mycket av kunder. Man har
också lärt av samarbete med leverantörer och andra tillverkare. Inte
förvånande blir Hägglunds roll som kunskapsförmedlare större för de
kärnproduktgrupper som utgör produkter tillverkade huvudsakligen enligt
egen design och ide. Denna figur visar med tydlighet att kunskapsutbyte sker i
nära anslutning till produkter d.v.s. produktionsnära aktiviteter i företagen.
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Eftersom denna bild utgör en slags sammanfattande karaktäristik av flödet
måste jag reservera mig för att bilden skulle sett annorlunda ut onl den t.ex.
hade illustrerat situationen 1957, 1963, eller 1974. Att tidsfaktorn ändock är
betydelsefull visas genom att Hägglunds huvudsakliga lärande ligger på de
första produkterna och att Hägglunds roll som kunskapsfömedlare ökade i takt
med att företagets kämkompetens ökade.

5.8 Sammanfattning av den interaktiva dimensionen

För alla fem kärnproduktgrupperna har skilda strukturer av kundrelationer
utvecklats. Strukturerna skiljer sig åt vad gäller kunder och har i det avseendet
liten eller ingen överlappning: det är parallella nätverk av kunder.

Relationerna för fordon bildade tidigt en stabil struktur medan ovrlga
relationer byggts upp sedan produkten kommersialiserats. För fordon blev ett
fåtal relationer till stora svenska, offentligt ägda företag tidigt betydelsefulla.
För el- och svetsområdet upprättades förhållandevis svaga relationer till en
mängd kunder. Inom Hägglunds utvecklades emellertid ett internt nätverk av
filialer, agenter och licenstagare för denna produktionen. Gruvproduktionen
startade med endast en mycket intensiv kundrelation som senare kom att
ersättas aven grupp av drivande relationer till samarbetspartners. När
Hägglunds började sälja fartygskranar utvecklades relationer till redare och i
viss mån varv. Kännetecknande för dessa är att de i mycket stor utsträckning
är relationer' till utländska kunder. Hydraulmotorn innebär återigen LItveckling
av nya relationer. Till en del kunde relationer från fartygkransproduktionen
utgöra inkörsportar för hydraulmotorn men huvudsakligen krävdes utveckling
av nya relationer till tillverkande industri.

För relationer till leverantörer finns en större överlappning mellan kärn
produkterna men som helhet sett svagare relationer. Förändringen har
emellertid under perioden gått mot allt intensivare relationer till leverantörer
av nyckelkomponenter. I början liksom i slutet av perioden utgör de utländska
leverantörerna en 'betydande andel. Ett flertal produktinitiativ har kommit från
kunder och från Hägglunds men inget sådant initiativ har kunnat hänföras till
leverantörer. Med kunder har förhållandevis mest kunskapsutbyte skett men
även med leverantörerna finns kunskapsutbyte i ökande omfattning. (Figur
5:29)

Efter att ha diskuterat den inre dimensionen i föregående kapitel och den
interaktiva dimensionen i detta, skall jag sammanföra de båda dimensionerna i
nästa kapitel.
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Figur 5:29 Kämkompetens och relationer

Kundrelationer Leverantörsrelationer Konkurrent/samarbetsrelationer

-olika för olika
kärnprodukter
-starka relationer
-kunskapsutbyte
-anpassning
-initiativ till
nya produkter
från kunder
-Hägglunds
utvecklats
beroende

-kunskapsutbyte
ökade med tiden
-Hägglunds
ställer krav i
ökande
omfattning
-i relativt hög
grad lika för
kärnprodukter

-samarbete med kund vanligt
-andra svenska verkstadsföretag
-ej sällan företag i näraliggande
branscher
-samarbetar inte med direkta
konkurrenter
-kunskapsutbyte men sällan
anpassning
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6 Inre och interaktiv dimension i växelverkan

I de föregående kapitlen har jag visat på omvandling i såväl den inre som den
interaktiva dimensionen. Analysen har koncentrerats till kärnprodukterna. För
var och en av produkterna har den inre dimensionen beskrivits med hjälp av det
kvalitativa begreppet kompetensomvandling. För den interaktiva dimensionen
har relationers uppkomst/bortfall respektive förändringen inom relationer
beskrivits för respektive kärnprodukt. På detta sätt har förändring i respektive
dimension kunnat förstås som en förändringsprocess i sig. I referensramen
utvecklades en syn på dynamik som bestående av samspelet mellan den inter
aktiva och den inre dimensionen av företagets förändring. Det är detta samspel
eller växelverkan som skall fokuseras i kapitel 6.

Inledningsvis skall liksom i föregående kapitel kärnprodukterna behandlas var
för sig. För varje kärnprodukt skall de båda dimensionerna sammanföras och
analyseras i relation till varandra. Med nödvändighet kommer denna analys att
ske på en mer abstrakt nivå än den i de föregående kapitlen. I det därpå följande
avsnittet kommer jag att särskilt diskutera samspelet mellan den yttre och den
inre dimensionen sett för företaget som en helhet. Kapitel 6 inriktar sig i
huvudsak på att beskriva företagets omvandling i modellform med de nöd
vändiga förenklingar som detta kräver.

I kapitel 6 framkommer ett ständigt samspel mellan de två dimensionerna.
Omvandlingen i den inre dimensionen sker i samspel med förändring av den
interaktiva. Förändringen i den interaktiva dimensionen sker mot bakgrund av
förändring av den inre dimensionen. I kapitlet beskriver jag växelverkan i en
modell som visar på fyra typer av förändringar. Den visar att under vissa
perioder utgör den interaktiva dimensionen en utpräglad omvandlingskraft.
Under andra perioder utgör i stället den inre dimensionen en karaktäristisk
omvandlingskraft. I avsnittet 6.1 kommer jag att diskutera de olika käm
produkterna enligt modellen och jämföra de omvandlingsmönster som
framkommit. Intressanta mönster för kärnprodukterna beaktas särskilt i 6.2.
Därefter i avsnitt 6.3 behandlar jag hela företagets omvandling.

6.1 Kärnprodukters omvandling i modellform

I referensramen presenterades mina huvudsakliga utgångspunkter för en modell
av de båda dimensionerna och deras samband. Med figur 6:1 kommer jag att
visa på vilket sätt som Hägglunds omvandling kan karaktäriseras. Som fast
ställdes i kapitel 2 kan den yttre dimensionen beskrivas som förändring inom
etablerade relationer. Förändringen kan också karaktäriseras genom att
relationer etableras eller avbryts. En huvudsaklig förändring inom etablerade
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relationer sker inom en förhållandevis stark struktur1. Om nya relationer
etableras eller existerande relationer avbryts och därmed aktörer skiftar i
betydelse relativt det fokala företaget utgör det en förändring av själva
strukturen. Förändring i den interaktiva dimensionen illustreras av den vertikala
axeln i figur 6: l.

Modellen beskriver vidare dynamiken i den inre förändringen som reaktiv eller
proaktiv enligt en horisontell axel i figur 6.1. Den inre dimensionen d.v.s. för
ändringen av det företagsunika kan beskrivas som reaktiv: kompetens
omvandlingen sker i hög grad som reaktion på aktiviteter från den andra
aktören. Den andra typen av förändring kan beskrivas genom att det fokala
företaget driver en kompetensomvandling huvudsakligen driven av företags
interna krafter. Detta kallar jag en proaktiv inre kompetensomvandling. Detta
kapitel skall med utgångspunkt från beskrivningen av respektive dimension i
kapitel 4 och 5 relatera dem till varandra enligt figuren och fokusera samspelet
däremellan.

rigur 6:1 Dynamik iföretagsomvandling

Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

A

Företaget reagerar på
F

Företaget påverkar
relations- relations-
sanunansättningen Ö sammansättningen

RReaktiv kompetens- Ä Proaktiv
omvandling N kompetensomvandling

( KOMPETENS D OMVANDLING
R

Företaget reagerar på I Företaget påverkar
innehåll i relationer N innehåll i relationer

G

Reaktiv kompetens- Proaktiv

omvandling kompetensomvandling

Genom etablerade relationer

Proaktiv

Ur omvandlingssynpunkt är det intressant att söka mönster i företagets omvand
ling över tiden genom "förflyttning" mellan olika rutor. Om analysen förs på
produktnivå kan man söka likheter och skillnader mellan de olika produkterna
vad gäller förändring i olika dimensioner. Vidare är det intressant att förstå i vil
ken grad de olika produkterna "avlöser" varandra enligt olika karaktäristika för
omvandling. På det sättet kan man undersöka i vilken utsträckning de olika
kämproduktema kompletterar varandra vad gäller omvandlingstyp. Varje

1 Med struktur menas de drivande relationer till kunder och leverantörer som skapats
kring ett fokalt företag. En struktur av relationer av detta slag kan kallas ett nätverk.
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produkt betraktas som förändring där själva initieringen av dess tillverkning
inom Hägglunds utgör startpunkt. Den fortsatta processen beskriver
förändringen av företagets verksamhet för respektive kämprodukt.

6.1.1 Fordons omvandling

Fordonstillverkningen startade som en reaktion på krav från nya kunder. Rela
tivt omgående startade en intensiv omvandling inom företaget. Man valde att
satsa på att utveckla kompetens inom fordonstillverkning (för illustration se fi
gur 6:2). Nya relationer utvecklades. När Hägglunds påvisat sin kompetens för
de stora kunderna ledde det till order på fler fordon även av annan typ och etab
lerade relationer utvecklades.

Fi~ur 6:2 Fordonsomvandlingen i modellform
Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

A

Bussar 1924-26 F Bussar 1927-31
Ö Rälsfordon 1932-38
R Försvarsfordon 1974-81
Ä
N

KOMPETENS D OMVANDLING
R

Bussar 1952-74
I

Bussar 1931-52N
Rälsfordon 1963-81 G Rälsfordon 1939-63
Försvarsfordon 1957-62 Försvarsfordon 1963-73

~

Proaktiv

Genom etablerade relationer

En period av omvandling inom existerande relationer inleddes och kom att pågå
under relativt lång tid. Hägglunds intensiva utveckling av interna resurser fort
satte samtidigt som företaget utvecklade samarbete med kunder och relativt kort
därefter också med verkstadsföretag på leverantörssidan vilket särskilt gällde
rälsfordon. Perioden av omfC:lttande omvandling kulminerade med trådbussens
införande på marknaden. Nedläggningen av produktion av trådbussen samman
föll med en avtagande intensitet i den interaktiva dimensionen eftersom
samarbetet med såväl kund som samarbetspartners avtog något vad gäller
omvandlingsintensitet. Skälet härför var att företagets utveckling av kompetens
hade så att säga fått konkurrens av andra produkter.

Hägglunds fortsatte att utveckla nya fordonsprodukter och lanserade på sextiota
let en ny tunnelbanevagn. Den gav en order, på endast ett fåtal vagnar, som följ
des inte av fler order. En viss ökning av intensiteten i samarbetet med kund
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kunde skönjas i och med att man utförde ombyggnader inför högertrafik
omläggningen 1967. Inför den gjordes en del investeringar i ökad kapacitet
inom Hägglunds. På sjuttiotalet satsade man på att utveckla en motorcykel som
senare överläts på en konkurrent eftersom man inom företaget hade valt att satsa
på utvecklingen av hydraulmotorn. Parallellt som intensiteten i den interaktiva
dimensionen för civila fordon avtog ökade den för militära fordon. Redan på
femtiotalet hade den första ordern kommit men då hade den nästan karaktären
av legotillverkning för att gradvis öka till ett intensivt samarbete vad gällde
utveckling. Två olika nätverksstrukturer kring Hägglunds fordonsproduktion
hade därmed tagit form. Inom företaget fortsatte en förhållandevis hög
omvandling av nya fordon även efter det att intensiteten i bussproduktionen
avtagit. Det gällde i första hand militära fordon men också rälsfordon.

Figur 6:2 visar på att busstillverkningen startade som en reaktion. Den perioden
blev förhållandevis kort eftersom den inre dimensionen aktiverades tidigt. Den
interna omvandlingen ledde till att nya relationer etablerades till busskunder.
Kort därefter inträdde en intensiv omvandling inom existerande relationer som
kulminerade med produktionen av trådbussen. När rälsfordon började tillverkas
ledde det till att företaget utvecklade nya relationer med leverantörer. En tid
därefter övergick mycket av kompetensutvecklingen till rälsfordon som pågick
med vissa avbrott fram till lanseringen av den nya tunnelbanevagnen, det s.k.
silvertåget. Därefter kom omvandlingen av rälsfordon huvudsakligen att styras
av förändringar utanför företaget. När försvarsfordonen började tillverkas
styrdes de i hög grad av kund. Småningom växte kompetensutvecklingen inom
Hägglunds som tog över mer och mer av initiativet. Då utvecklades också nya
relationer till leverantörer.

Sammanfattningsvis präglades fordonstillverkningen av hög grad av omvand
ling. Anmärkningsvärt är att det under den dominerande tiden skedde inom
etablerade relationer. Vidare är det intressant att notera att det i första hand är i
samband med att nya produkter tas upp i produktion som nya relationer kommer
till och slutligen att den enda produkten som representerar alla fyra typerna av
omvandling är bussar, d.v.s. den produkt som tillverkats längst tid inom
Hägglunds.

Samma modell som ovan kommer att illustrera de fyra förändringstypema men
nu kommer pilar att visa på hur mönstret har förändrats över tiden. Skeden för
respektive produkt benämns från bokstaven A i figur 6:3. Förändringsförlopp A
B-e-D beskriver bussar. Rälsfordon beskrivs av förlopp B-e-D. Det finns en
fördröjning mellan de två produkterna. Bussarna intar de respektive skeden före
rälsfordon. Ett helt annat förlopp uppvisar försvarsfordonen som illustreras av
kedjan E-F-G.
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Figur 6:3 Omvandlingsförloppet för fordonsproduktema

Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

A ...... B
F -
Ö G
R

~Ä
N

KOMPETENS DbMVANI tING )
R

"I
D .......

C-- ..I.

G

E ....... F-
,

Genom etablerade relationer

Proaktiv

Den delning av fokalt nätverk som visades i kapitel 5 får här en utvecklad
innebörd. Fordonsnätverket delades i början på sjuttiotalet. Ett nätverk avsåg
försvarsproduktionen vilken utvecklades i intensiv interaktion med kund. För
rälsfordoflsproduktionen som blev kvar inom den civila fordonsproduktionen
blev Hägglunds underleverantör och samarbetspartner till ASEA där den
huvudsakliga omvandlingsinitiativet försköts till andra aktörer. Fordons
produktionen uppvisade sålunda exempel på alla fyra typerna av utveckling.
Detta framhäver fordonsproduktionens vitala roll inom företaget som
kämkompetens.

6.1.2 EI- och svetsprodukter i förändring

Hägglunds började producera svetsprodukter då sådana behövdes i fordonspro
duktionen på trettiotalet (för illustration se figur 6:4). Så var också fallet med de
elektriska motorerna drygt tio år senare. Till en början drevs produktionen
enbart för fordonstillverkningen och skapade kompetensomvandling i den inre
dimensionen eftersom man utvecklade ny kunskap. I takt med att kunskapen
ökade och insikten om att man var beroende aven produktion, nämligen fordon,
togs beslut om att börja sälja dessa produkter på marknaden. Detta ledde till
fortsatt stor förändring i den inre dimensionen eftersom det krävdes nyinveste
ringar och nyrekryteringar. En försäljningsorganisation började byggas upp
enligt beslut inom företaget. Efter en tid började samarbete med andra företag
och agentavtal upprättades. Företaget byggde i slutet på 1950-talet ny
motorfabrik och investerade i olika delar av landet. På sextiotalet började
konkurrens från andra tillverkare göra sig gällande i större utsträckning än
tidigare. När Hägglunds i mitten på sextiotalet råkade i finansiell kris ledde det
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till att man sålde tillverkningen av produktionen av elektriska produkter till
ASEA och svetsproduktionen till ESAB.

Figur 6:4 EI- och svetsomvandlingen i modellfonn
Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

C

El och Svets 1967-75

El och Svets 1948-67

B

A

El och Svets 1935-48

Proaktiv

Genom etablerade relationer

Under lång tid uppvisade el- och svetsproduktionen en renodlat proaktiv förän
dring. Företagets omvandling i den inre dimensionen var stor utan att någon
särskild aktivitet för att etablera relationer kunnat märkas. Småningom började
företaget bygga relationer till kunder, leverantörer och agenter. Samtidigt
började man inom företaget etablera fler enheter på andra ställen i landet. En
viss interaktion med andra företag tar vid och mot slutet av femtiotalet tillverkas
en del specialmotorer till kunder med särskilda krav. En form av
konkurrentrelation utvecklas också under perioden. Särskilt gällde det ASEA
som tillika var Hägglunds leverantör och samarbetspartner på fordonssidan.
Under hela tillverkningsperioden skedde stora omvälvningar och investeringar
inom företaget kring denna produktion som expanderade kraftigt. När
tillverkningen såldes till konkurrenter 1967 bröts alla relationer till marknad och
leverantörer. Vidare avbröts den interna kompetensomvandlingen förhållandevis
tvärt och eftersom denna produktion var den enda som inte var integrerad med
övrig produktion fanns inte heller tröghetsfaktorer för denna nedläggning.
Tilläggas skall dock att ända in på sjuttiotalet hade man inom företaget kvar en
viss tillverkning av elektriska produkter. Det var de specialprodukter som hade
för små serier för att passa in i ASEAs produktion.

EI- och svetstillverkningen orsakade stor resursomvandling inom företaget och i
relationerna men började egentligen i liten skala i nära anslutning till fordons
produktionen (A). Kraftig omvandling inom såväl resurser som relationer följde
under relativt lång period (B). Under en kort period efter att huvuddelen av den
produktionen såldes till konkurrenter avtog den tidigare förhållandevis intensiva
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resursomvandlingen inom företaget. Den förändring som därefter skedde karak
täriserades av reaktion inom existerande relationer (C).

6.1.3 Gruvmaskinernas omvandling

Gruvmaskiner kom till på initiativ av Hägglunds som aktivt sökte nya produkter
och tog kontakt med gruvföretag (för illustration se figur 6:5). De kontakterna
ledde relativt omgående till ett utvecklingssamarbete med kund som initierade
stora förändringar inom Hägglunds. Inom företaget investerade man i nya
maskiner och ny kunskap. Arbetet blev fortsatt intensivt när man övergick från
att tillverka grovlok till gruvmaskiner på licens från det amerikanska företaget
Joy. När samarbetet med LKAB avtog eftersom gruvföretaget satsade på nya
systemlösningar inom gruvbrytningen var Hägglunds intensivt upptaget med
egen produktutveckling av den licens man erhållit. Hägglunds tog upp kontakter
med andra företag inom gruvbranschen och potentiella kunder inom
entreprenadbranschen. Detta ledde vidare till intensivt samarbete kring
Hägglunds produktutveckling.

Samarbetet med konkurrerande företag utvecklades på säljsidan i och med att
Hägglunds i mitten på sextiotalet började söka sig ut på exportmarknaden. Pro
duktutvecklingen resulterade i att man lanserade en ny maskin kallad skytteltåg i
slutet på femtiotalet och den följdes senare upp med en "Häggloader" vilket var
en helt ny lastmaskin. Utvecklingsarbetet fortsatte sedan med förbättringar av
dessa nya produkter. Den så intensiva utvecklingssatsningen som inlett gruv
maskinstillverkningen avtog något liksom omvandlingsgraden i den interaktiva
dimensionen. Inom Hägglunds hade man i början på sjuttiotalet sökt utveckla
volymen för tillverkningen av gruvmaskiner genom att köpa in nya produkter.
Dessa såldes efter relativt kort period eftersom man inte fann några påtagliga
synergieffekter med tillverkningen av truckar. Förändringen i den interaktiv
dimensionen blev tydlig i och med att Hägglunds överlät försäljningen till Atlas
Copco.

Ett kort proaktivt skede med en ny relation till LKAB inledde perioden av
gruvmaskinstillverkning. Snabbt inträdde en period av intensivt samarbete
mellan Hägglunds och LKAB. Tillverkningen av Joy från 1954 genom nya
relationer ledde till en intensiv period av produktutveckling inom Hägglunds. I
slutet på femtiotalet avtog samarbetet med LKAB och den relationen underhölls
inte. Samtidigt påbörjades samarbete med andra företag och potentiella kunder.
På sextiotalet började man sälja gruvmaskiner internationellt och nya relationer
tillkom. Det avslutande skedet av den studerade perioden präglades aven
reaktiv omvandling inom existerade relationer huvudsakligen beroende på att
försäljningen lades över på Atlas Copeo. Utvecklingsarbetet på maskinerna
gjordes därefter huvudsakligen inom redan tidigare etablerade relationer.
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Fi~ur 6:5 Omvandlingen av gruvmaskiner i modellfonn
Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

D

Gruvmaskiner 1975-81

Gruvmaskiner 1948-49
Gruvmaskiner 1954-75

C

B
Gruvmaskiner 1949-54

Proaktiv

Genom etablerade relationer

Gruvproduktionen var i stort sett nästan från första början en interaktiv process
där resurserna inom Hägglunds utvecklades samtidigt som relationerna till kund
och senare licensgivare utvecklades. Den uppstod emellertid som en följd av ett
aktivt sökande efter nya produkter inom företaget. De nya produkterna för
gruvor utvecklades i en helt ny relation till LKAB (A). En intensiv utveckling
följde (B). Därefter vidtog en tidsperiod när Hägglunds arbetade upp ett flertal
nya relationer till kunder och samarbetspartners (C). Genom beslutet att överlåta
försäljningen till Atlas Copco lades tyngdpunkten för utvecklingen av relationer
till kunder på en tredje part (D) vilket innebar en reaktiv omvandlingsperiod för
Hägglunds.

6.1.4 Krantillverkningen i förändring

Krantillverkningen började med den hydraulmotor som Hägglunds utvecklat
kring ett patent som man mer eller mindre låtit sig övertalas att köpa (för
illustration se figur 6:6). Behovet av att utvidga produktsortimentet fanns i bak
grunden och likt situationen på fyrtiotalet med ökande efterfrågan på elmotorer
såg man en tillväxt inom sjöfartsnäringen i slutet på femtiotalet. Satsningen på
fartygskranar beslutades utan relationer med kunder. Dessa utvecklades inten
sivt och successivt under en femårsperiod med ökande försäljning av kranar.
Sedan har utbytet med kund varit förhållandevis högt genomgående fastän det
varit olika kunder som påverkat vid olika tidsperioder. Kundernas krav på
kranen har genomgående påverkat utvecklingen av produkten. Detsamma gällde
när en viss prispress inträdde i mitten och slutet på sjuttiotalet. Hägglunds bör
jade då särskilt satsa på rationell produktion av fartygskranar. Mer och mer av
kundernas och marknadens förändring kom att påverka kranens utformning och
produktion. Hägglunds inre förändring har successivt byggts upp allteftersom
produktionen av kranar har vuxit. Under den studerade perioden har ett flertal
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tillverkare av hydrauliska fartygskranar tillkommit och Hägglunds är vid slutet
av perioden en av flera stora högkvalitativa producenter.

Figur 6:6 Fartygskranens omvandling i modellform
Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

Fartygskranar 1976-81

Fartygskranar 1960-75

Proaktiv

Genom etablerade relationer

Inköpet och den första utvecklingen är ett reaktivt skede. Successivt byggdes
samarbete upp med kunder och småningom också leverantörer. Krantillverk
ningen har under perioden utmärkts av hög interaktion och hög omvandling i
den interaktiva dimensionen. Omvandlingen inom företaget har också varit stor
under perioden eftersom krantillverkningen växte kontinuerligt fram till slutet
av sjuttiotalet. Omvandlingen i den inre dimensionen var inledningsvis koncen
trerad kring den nya kunskap som krävdes om sjöfartsbranschen men övergick
senare till att inriktas på rationellare produktionsapparat samt att byggandet av
försäljningsnät och fungerande, rationell eftermarknadsservice. Vid åttiotalets
början var de allra flesta kunderna återkommande kunder d.v.s. utvecklingen
skedde inom existerande relationer.

Även fartygskranen skapades genom att man inom företaget sökte nya produk
ter. Patentet köptes in genom en ny relation. Fartygskranen utvecklades genom
etablerandet av relationer med helt nya kunder ett flertal nya relationer utveck
lades successivt. På senare tid inträffade mycken omvandling hos andra aktörer
och en hel del av resursomvandlingen inom Hägglunds var reaktioner på den
omvandlingen. Under en lång period drev Hägglunds utvecklingen samtidigt
som att ett flertal nya relationer utvecklades. Utvecklingen blev under senare
delen av perioden i ökande grad anpassad till marknadens förutsättningar och
krav och den skedde inom etablerade relationer.
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6.1.5 Hydraulmotorns omvandling

Hydraulmotorn utvecklades ur ett patent som Hägglunds köpt in (för illustration
se figur 6:7). Utvecklingen av motorn skedde inledningsvis uteslutande till
fartygskranen och det var användningen där som ställde kraven på produkt
utvecklingen. I mitten på sextiotalet fattade man beslut om att sälja
hydraulmotorn som separat produkt vilket ledde till ett behov av att utveckla
relationer till en ny marknad, nämligen industrin. Den försäljning av motorn
som separat produkt gick dels till andra marina användningsområden, alltså till
kunder inom eller näraliggande den bransch i vilken kunderna till
krantillverkningen fanns. Utvecklingen av relationer till industrin fortsatte.

I mitten på sjuttiotalet började man inom företaget fundera på utvecklingen av
en motor särskilt för industrins behov. Detta grundades i en kunskap som växt
fram genom de relationer som etablerats med industrikunder. Sedan beslutet att
utveckla motorn som självständig produkt fattats i mitten på sextiotalet satsade
man mycket på utveckling av produkten inom företaget. Produktionen flyttades
senare till Mellansel där man utvecklade ett särskilt laboratorium. Under
perioden har man i ökande utsträckning börjat se motorn som en del av ett
hydrauliskt drivsystem vilket lett till inköp av, och samarbete med leverantörer
av, andra centrala komponenter i sådana drivsystem. I slutet av den studerade
perioden är förändringsgraden hög vad gäller motorn.

Figur 6:7 Hydraulmotorn i modellform
Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

Hydraulmotor 1957-58

A
Hydraulmotor 1965-75

C

Proaktiv

Genom etablerade relationer

Motorns tidiga utveckling var ett reaktivt skede. Det var inledningsvis far
tygskranen som styrde dess utveckling. När man övergick till att sälja motorn
separat blev förändringen i den inre dimensionen intensifierad och ett proaktivt
skede inträdde. Förändringen var i första hand ett resultat av drivkrafter inom
företaget. Det ledde till att man började etablera helt nya relationer i flera
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branscher till vilka man inte sålt produkter tidigare. I mitten på sjuttiotalet har
den interaktiv dimensionen ökat i betydelse eftersom Hägglunds då hade
välutvecklade relationer med industriföretag. En särskilt motor utvecklades till
industrins specifika behov.

Hydraulmotorn köptes in (A), utvecklades internt till en början och innebar hög
resursomvandling inom Hägglunds. Dock var dess tidiga utveckling en direkt
reaktion på fartygskranens utveckling och styrdes av de relationer som fanns
inom den produktionen (B). Upprättande av försäljning av den som separat
produkt innebar en mängd aktiviteter och en övergång till ett proaktivt skede.
Perioden karaktäriserades av utvecklandet av nya relationer (C). Mot slutet av
den studerade perioden har utvecklingsarbetet övergått till att vara reaktivt d.v.s.
resursomvandlingen präglades. av påverkan inom existerande relationer (D).

6.2 Intressanta mönster och en utvecklad tolkning av modellen

De typer av förändring som dominerar tidsmässigt är för det första proaktiv
kompetensomvandling genom den inre dimensionen i nya relationer. Lika
dominant över tiden är för det andra en reaktiv kompetensomvandling inom
etablerade relationer. Därnäst upptar den proaktiva omvandlingen inom
etablerade relationer avsevärd tid. Den reaktiva kompetensomvandlingen genom
nya/brutna relationer representerar tvivelsutan korta tidsperioder. Hägglunds
omvandling sett från kärnprodukternas perspektiv är sålunda till stor del ett
resultat av såväl extern som intern förändring~ Desslltom visar de förhållandevis
långa proaktiva skedena att inre omvandlingskrafter haft stor omfattning över ti
den. Förhållandet kan illustreras i modellfonn likt figur 6:8. Jag har där räknat
antalet år som respektive produkt karaktäriserats enligt en av de fyra kategori
erna och kallat måttet för produktår. Siffrorna i figuren anger produktår.

Av figuren framgår att övre högra respektive nedre vänstra omvandlingsskedena
utgjort längst tidsperioder totalt sett. Vidare att alla fem kämprodukterna haft
vardera ett sådant skede, något som inte förekommer för de andra två omvand
lingstyperna. Men av figuren framgår också att omvandlingen av företagets
kärnprodukter under långa perioder varit starkt påverkat av de inre
förändringskrafterna genom att den högre delen av figuren är dominant vad
gäller antalet produktår. Den vänstra halvan som beskriver ett reaktivt beteende
hos företaget i den inre dimensionen är inte lika dominant. Med denna kate
gorisering kan sålunda konstateras att Hägglunds under längre tid haft en proak
tiv hellre än en reaktiva omvandling i den inre dimensionen d.v.s. företagets
egen förändringskraft.

177



Figur 6:8 Kärnprodukternas omvandlings tidsmässiga andel
Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

A

Totalt 4 produktår Totalt 83 produktår
F Gruvmaskiner 22

Fordon 2 Ö El och Svets 19
Hydraulmotor 3 R Fordon 17

Ä Fartygskran 15
N Hydraulmotor 10

KOMPETENS D PMVANDLING
"IIIli Fordon 29 R

El och Svets 18 I Fordon 43
Hydraulmotor 12 N El och Svets 13
Gruvmaskiner 6 G Gruvmaskiner 5
Fartygskran 5

Totalt 83 produktår Totalt 61 produktår
v

Proaktiv

Genom etablerade relationer

Den övre halvan av figuren beskriver förändringar i strukturen av relationer i det
fokala nätverket för Hägglunds. Detta kan tolkas som en instabilitet eller en för
ändring av den struktur som företaget är en del av. Den undre halvan av figuren
beskriver förändringar inom existerande relationer, d.v.s. inom existerade
struktur. Det senare är det mest vanliga om man använder tidsperiodens längd
som mått. Detta kan tolkas som en förändring inom en stabil struktur av relatio
ner.

Sammanfattningsvis blir några mönster synliga. Inledningsvis kan man
konstatera att kämprodukter har tagits upp i produktion vid olika typiska
förändrings skeden eller representerar olika förändringsskeden. Antingen sker
det som en direkt reaktion på förändringar i den interaktiva dimensionen eller
som resultat av förändringar i den inre dimensionen. En intressant tolkning av
detta kan vara att de produkter som blir kämprodukter medför eller innebär
avgörande förändringar i antingen den inre eller den interaktiva dimensionen.
En del av karaktäristiken aven kämprodukt är således dess betydelse för
företagets omvandling.

Ett annat intressant mönster är rörelsen från den övre halvan till den undre
halvan i modellen och vice versa. Detta leder till en andra intressant tolkning,
nämligen omvandlingsmönster från stabilt till instabilt förändringsskede. Den
övre halvan kan ses som representerande en förhållandevis instabil struktur och
den nedre som en förhållandevis stabil sådan. Den kraft som verkar i stabi
liserande riktning förefaller skapas inom existerande relationer. Ett sådant
antagande ligger även bakom det tidiga påståendet inom nätverksansats att
stabilitet föder förändring. Däremot förefaller den destabiliserande kraften
skapas inom företaget i den s.k. inre dimensionen. Detta mönster förefaller
spegla en spänning mellan den stabiliserande strukturen av aktörer och den
destabiliserande enskilde aktören.
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Anmärkningsvärt är också att de skiften som sker i vertikal riktning i modellen
sker inom den proaktiva halvan av figuren. Detta tolkar jag som att det kan vara
den företagsinterna kraften som verkar destabiliserande på nätverksstrukturen.
Destabiliserande kan här ses som förändrande eller förnyande av strukturen. I
det sammanhanget är det intressant att särskilt studera den nedre högra rutan i
figuren som beskriver proaktiv intern dimension inom existerande relationer.
Förändringen därifrån går antingen mot att den företagsinterna kraften skapar
nya nätverksstrukturer eller mot mer aven anpassning inom existerande
relationer.

En tredje tolkning av mönster gäller förändring från övre högra rutan till nedre
vänstra. Den förändringen beskriver en förändring i den inre dimensionen och
en förändring av strukturen som kanske kan ses som den mest förväntade givet
nätverksansatsen. Där påstods just att förändring sker inom existerande
relationer och att förändringen sker som reaktioner inom relationer. Att då
förändringen sker från nyetablering av relationer till reaktioner inom existerande
relationer ser jag som ett naturligt mönster.

En fjärde iakttagelse är att alla produkter befinner sig i den nedre vänstra rutan
vid den studerade periodens slut. Alla kämprodukterna utvecklas då inom
existerande relationer. Inom dessa relationer till framför allt kunder utvecklar
Hägglunds produkterna med stor lyhördhet och hög interaktion med kund och
dennes behovsbild.

Från analysen tidigare framgick också att varje skede som regel representerar en
relativt lång period. Detta empiriska resultat bekräftar och sällar sig till den om
fattande forskningen om relationers långvarighet och stabilitet. Detsamma gäller
att den inre kraftens omvandling är relativt trögrörlig. Vidare fokuseras en tes
som genomsyrat referensramen i denna studie om att företagets omvandling är
en växelverkan mellan förändring av relationer och inre förändringskrafter. Det
råder ett för förståelsen av företagets omvandling beroendeförhållande mellan
den inre och den interaktiva dimensionen av företagets omvandling. För
förståelse av den inre omvandlingen krävs förståelse av företagets interaktiva
dimension. För förståelse av företagets interaktiva omvandling krävs förståelse
av dess inre förändring. En helhetssyn på företaget relativt sin omgivning utgör
basen för att förstå dess omvandling.

Detta resultat ger upphov till en frågeställning om styrkan i förändringskraften i
företagets inre respektive interaktiva dimension. Är det så att den dynamik som
finns i den interaktiva dimensionen vilken är kopplad till flera andra aktörer ut
gör en starkare kraft för det enskilda företaget än dess egen inre kraft? Eller är
det kanske så att det är det enskilda företaget som skapar dynamiken i relationer
till andra aktörer?
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6.3 Hägglunds omvandling i modellform

I analysen skall jag nu övergå till att se till hela företagets omvandling med
samma perspektiv som tidigare. Genom att visa de olika kämprodukternas för
ändringsprocesser inom samma figur (6:9) kommer hela företagets omvandling
att framträda som en sammanfattning av kämproduktemas omvandling. Samma
kriterier som i tidigare figurer i kapitel 6 har bibehållits men de illustreras på ett
något annorlunda sätt vilket framgår i figuren.

Under hela den studerade perioden har Hägglunds varit ett företag med om
vandling i såväl inre som interaktiv dimension. De olika produkterna har gått in
i olika skeden som är överlappande under vissa perioder. Endast under en
kortare period på fyrtiotalet skedde alla förändring inom existerade relationer,
alltså inom en helt stabil struktur. Under övrig tid har det alltid funnits någon
produkt som befunnit sig i en period med förändring genom nya/brutna rela
tioner. Proaktiv kompetensomvandling dominerar förändringen av nya/brutna
relationer.

Ett intressant och förhållandevis logiskt - givet den i kapitel 2 refererade nät
verksansatsen - mönster uppträder inom existerande relationer. Där framgår att
under den senare delen av perioden har omvandlingen av produkter i ökande
utsträckning skett som en reaktiv kompetensomvandling inom företaget.

Det är viktigt att minnas att de olika produkterna utvecklar olika kärnkompetens
inom företaget samtidigt som de representerar helt skilda relationer till kunder
och delvis också helt skilda relationer till leverantörer. Relationerna till fordons
kunderna var i princip desamma under hela perioden. Relationer till kunder på
gruvsidan förändrades relativt radikalt genom att den ursprungliga relationer
bröts och nya "tvingades" fram. För fartygskranar utvecklades ett helt nytt nät
av kunder. Detsamma gällde såväl el- och svetsprodukter som hydraulmotorer
fastän karaktären på dessa relationer var annorlunda de övriga eftersom man inte
i lika hög grad hade direktkontakt med kunden för dessa produkter. För varje
skede som adderas till de övriga ökar sålunda komplexiteten i såväl den inre
som den interaktiv strukturen av företaget.

Vad karaktäriserar det proaktiva Hägglunds? Redan tidigt inleds en period av
proaktiv förändring för företaget. Alla kärnprodukter har haft särskilt proaktiva
perioder, med start i bussarna, sedan med el- och svetsprodukterna som avlöstes
av gruvmaskiner, fordon, kranar och avslutningsvis hydrauliken. Vid mitten
eller slutet av 1970-talet tar den oavbrutna perioden av proaktiva skeden slut och
vid den studerade periodens slut befinner sig ingen av produkterna i ett utpräglat
proaktivt läge. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att företaget under
mycket lång tid också haft en oavbruten period av omvandling i den inre
dimensionen i endera av kämprodukterna.
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Figur 6:9 Ett interaktivt företag
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Mycken förändringskraft har funnits inom företaget. Det kan vara av intresse att
jämföra den förändring av företagets kärnprodukter som här särskilt studerats
med företagets tillväxt. Företaget förefaller inte vuxit i volym i lika stor
utsträckning som det kvalitativt förändrats. Den troliga förklaringen är att den
kvalitativa utvecklingen varit kostsam och inte genererat tillväxt. Samtidigt har
produktionen med undantag från el- och svetsproduktionen inta varit
volymproduktion. Inom området fartygskranar har man med uppnådd volym
1981 en betydande del av världsmarknaden. De existerande produkterna har i
någon mening nått en mättnadsvolym. Företagets försök att expandera genom
att köpa in nya produkter har inte slagit väl ut. Genomgående har man efter
förhållandevis kort tid sålt av de inköpta produkterna.

Hägglunds tenderar enligt figuren att bli ett företag alltmer präglat av reaktiv
förändring inom existerande relationer. Reaktiva perioder återkommer i ökande
omfattning från slutet av femtiotalet. Vid den studerade periodens slut befinner
sig sålunda gruvmaskiner respektive civila fordon i skeden av reaktiv kom
petensomvandling.

Den sammanfattande analysen visar sålunda att företagets omvandling under
merparten av perioden varit en kOlTlbination mellan den interaktiv och den inre
dimensionen. Den tes som präglat denna studie om att företaget påverkats av
såväl som påverkat sin omgivning har, applicerat på Hägglunds omvandling,
medverkat till att förklaringsfaktorer för förändringen måste sökas såväl intern
som externt. Lägger man därtill den långa perioden av mycket stark förändring i
den inre dimensionen framstår företagets inre kompetensomvandling som en
starkt förändringskraft. Dessutom har förändring inom existerande relationer ka
raktäriserat långa perioder.

Slutligen visar figur 6:9 att företagets omvandling skett både inom en stabil som
en instabil struktur och att förändringen av företaget skett både som reaktion och
som proaktion relativt ett nätverk av aktörer. Jag vill avslutningsvis med resulta
tet i kapitel 6 relatera till en uppfattning om stabila strukturer och förändring: "...
förekomsten av stabila relationer är en förutsättning för att det skall ske för
ändringar." (Hammarkvist et al. 1982:25) Jag menar att resultatet av min studie
i detta avseende kan modifiera detta antagande något till följande hypoteser:

-Förekomsten av stabila relationer är en förutsättning för att reaktiv
kompetensomvandling kan ske inom ett företag.
-Förekomsten aven inre förändringskraft inom det fokala företaget är en
förutsättning för att förändringar av strukturen av stabila relationer kan
ske.
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7 Företagsomvandling • avslutning och fortsatt forskning

Ambitionen med avhandlingen har varit att utveckla en ökad förståelse av
dynamik i industriell förändring genom att särskilt lyfta fram ett enskilt företags
omvandling. En utgångspunkt var att företagets omvandling sker i en process
bestående aven interaktiv (yttre) och en inre dimension mellan vilka växel
verkan råder. Genomgående har företagets omvandling fokuserats genom dess
produkter. Den inre dimensionen har studerats i termer av företagets
kompetensomvandling och beskrivits i kapitel 4. Den interaktiva dimensionen
har fångats genom förändring av företagets relationer till kunder och
leverantörer i kapitel 5. I båda de kapitlen har den processuella dynamiken i
respektive dimension huvudsakligen utgjort grunden för beskrivningen. I kapitel
6 fokuserades speciellt växelverkan mellan de båda dimensionerna på både
produkt- och företagsnivå.

Beskrivningen av fallföretaget har visat att processen har varit betydelsefull för
förståelse av företagets omvandling. Av beskrivningen har också framgått att
kopplingen mellan de båda dimensionerna är mycket stark. Enkelt skulle det
kunna uttryckas som att vardera dimensionen bara givit "halva" förståelsen av
företagets utveckling. I referensramen betonades också att begreppet intention
måste tillföras för att förstå hur resurser och relationer utvecklas i symbios.
Detta voluntaristiska inslag utgör en viktig del för att hävda att det enskilda
företaget spelar en omvandlingsroll.

Ansatsen i denna studie har lyft fram att en interaktionssynsätt innehåller såväl
voluntaristiska som mer strukturbetonade determinanter. I detta kapitel skall jag
genom en diskussion vidareutveckla min ansats såväl som att kritiskt reflektera
över densamma. Avsnitt 7.1 behandlar dynamik i studiens olika dimensioner.
Avsnitt 7.2 innehåller begrepp för företagets omvandlingsroll. Avsnitt 7.3
diskuterar studiens metod och genomförande. I del 7.4 ges förslag till fortsatt
forskning. En reflektion om kunskapsbidrag i 7.5 avslutar kapitlet.

7.1 Dynamik iföretagsomvandling

I det inledande kapitlet hävdades att, trots att området industriell omvandling är
ett omfattande intresseområde är kunskap om de enskilda industriella aktörerna
begränsad. Ambitionen har varit att explicit fokusera ett företag för att öka
förståelsen av det som aktör i industriell omvandling. Studiens syfte formu
lerades till:

- att utveckla en ökad förståelse av dynamik iföretagsomvandling
genom att visa på såväl interna som externa omvandlingskrafter och
deras samverkan
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Sammanfattningsvis presenteras fyra resultat från studien. För det första gör
studiens teoretiska angreppssätt anspråk på att vara ett bidrag till kunskaps
utvecklingen om omvandlingsprocesser med interaktionsansats. Detta diskuteras
ytterligare i detta kapitel. Studien innehåller empiriska och teoretiska
illustrationer av att relationer utgör en bas för förändring. Dessutom kombineras
ett fokus på relationer och företagets interna kompetensomvandling. I detta
avseende gör studien anspråk på att vara ett bidrag till interaktionsansatsens
dynamiska begreppsapparat. Resultaten visar att den interna kompetensen både
påverkas av och påverkar externa relationer. Dynamiken uppstår just i
matchningen mellan den interna resursomvandlingen och aktiviteter i re
lationerna.

För det andra ger studien en illustrativ beskrivning av vad industriell
omvandling faktiskt är på företagsnivå. Arbetet knyter på detta sätt an till hur
Dahmens, den "kommersiella företagarverksamheten" , agerar aktör i den
industriella omvandlingen. Studien kan därför komplettera bilden av företaget
som blott en produktionsfunktion. Empiriskt är studien med sin tematiska syn på
historiska förlopp förhoppningsvis ett bidrag till den ekonom-historiska
kunskapsmassan.

För det tredje ger studiens fokusering på produkter en bild av den tekniska
omvandlingens betydelse för företagets omvandling. Forskningsfrågan formu
lerades med en viktig teoretisk utgångspunkt, att det industriella företagets
omvandling är en helhet av såväl en organisatorisk/ekonomisk som en
teknologisk process. Den organisatoriska och den teknologiska omvandlingen
sker parallellt och integrerat - de båda processerna förutsätter varandra.
Teknikfaktom har studerats genom företagets produkter.

För det fjärde kan också en metodologisk lärdom dras av arbetssättet. Ett särskilt
kunskapsintresse för dynamik i sociala strukturer och processer ligger bakom
sökandet efter förståelse för det industriella företagets omvandling. Studien
utgår från företaget som en social struktur och följaktligen kan denna studie ses
som en studie aven social förändringsprocess. Särskilt intressant blir då förhål
landet mellan process och struktur. Ambitionen att kombinera teoretiska
angreppssätt ökar komplexiteten i forskningsprocessen avsevärt. Balansgången
mellan önskvärt djup och önskvärd bredd kontra möjligt djup och möjlig bredd
är komplex och svår.

7.1.1 Kämprodukter som bärare av omvandling

Utgångspunkten vad gäller den tekniska omvandlingens betydelse har inte
kullkastas eller ifrågasatts av studiens empiri. En slutsats avser produkter och
gäller hur man skall se den drivkraft som det innebär att kunna lösa en kunds
problem d.v.s. att konstruera en produkt. Detta har visat sig vara en mycket stark
drivkraft i det studerade företaget. Är det en organisatorisk eller en teknisk
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drivkraft? Kanske är det i mötet mellan människor, mellan kund och tillverkare,
som drivkrafter uppstår. Lindqvists (1984) utgångspunkt om "technology as a
field of knowledge and social process" synes genom denna studie ha fått en
bekräftelse.

Kämprodukterna antog olika förändringskaraktär mellan olika omvand
lingsskeden. Skeden som löpte under flera år var vanliga. Detta ledde till två
intressanta slutsatser. Den ena gäller kämprodukternas speciella betydelse Jör
omvandling. Den andra slutsatsen är att över varje kämprodukts livstid fanns
skeden av förändring inom såväl stabila som instabila strukturer av relationer.
När samtliga kämprodukter sammanfördes kunde man finna ett mönster för hela
företaget. Det framkom att kämproduktema har avlöst varandra i olika skeden.

Själva utvecklings- och utbytesprocesserna kring produkten utgjorde en stor del
av såväl innehåll som styrka i relationen mellan det säljande och det köpande
företaget. Denna slutsats är i hög grad samstänunig med forskningen om
teknologisk utveckling, produkter och produktionsprocesser med någon typ av
nätverks- eller interorganisatorisk ansats som refererats i kapitel 2. Forskning
som belyser strategiska aspekter på företaget har kommit att närma sig slutsatser
av liknande slag för hur konkurrenskraftig produktion går till. Särskilt
betoningen på kärnkompetensens och resursomvandlingens betydelse har i
ökande utsträckning lyfts fram som betydelsefull. Introduktionen av resonemang
om kluster av konkurrenskraftiga företag är ytterligare ett sådant exempel.
Författarna menar att konkurrenskraftiga kluster av företag innefattar kopplingar
och beroendeförhållanden såväl till köpande som till levererande företag. Dessa
kopplingar berör i synnerligen hög grad företagets produkter och produktion.

7.1.2 Dynamik i den inre dimensionen

Den inre dimensionen i referensramens angreppssätt avsåg förändringen av
företagets resurser. Det var företagets kvalitativa förändring som särskilt
fokuserades och därför användes begreppet kompetensomvandling. Resultaten
av studien visar att det pågått en ständig kompetensförändring inom företaget.
Denna kunde fångas med hjälp av dess producerade och sålda produkter. En
särskild betydelse för omvandlingen kunde kopplas till ett fåtal produktgrupper
kallade kärnproduktgrupper. Kämprodukterna kunde identifieras genom en
studie av hela sortimentet av olika produkter. Kapacitetsutvecklingen har följt
kompetensomvandlingen och det finns ett starkt samband mellan de båda. Man
kan urskilja en kärnkompetens som kan kopplas till hur kämprodukterna
konstrueras, produceras och säljs. Till synes disparata produkter produceras med
hjälp av samma resursbas och samma kompetens i ständig förändring.
Resursbasens olika komponenter utvecklades symbiotiskt över tiden.

Analysen av produkternas nyhetsgrad visade att företaget i stor utsträckning
tagit upp tillverkning av produkter som redan fanns på marknaden. Företaget har
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också hela tiden introducerat egna nya produkter på marknaden. Dessa har som
regel anslutit till och utvecklat den befintliga kärnkompetensen.

Den kvalitativa förändringen av kärnprodukterna har studerats med hjälp aven
begreppsapparat innefattande problemlösnings- och överföringsförmåga. Be
greppsapparaten har också innefattat den processuella utvecklingen av
kämkompetens och den starka kopplingen till utbytesrelationer. Studien visar att
det finns en likartad karaktäristik mellan företagets förmåga att lösa kundens
problem och företagets fönnåga att kommunicera denna kunskap. Detta beror på
den nära kopplingen till produkterna. Såväl den interna produktionsutvecklingen
som kontakterna med kunderna har varit nära knutna till produkterna. Vidare
visar studien att kompetensen vuxit fram och successivt utvecklats från samma
bas. Kämkompetensen framträdde relativt tidigt och följer sedan företaget under
perioden. Kompetensutvecklingen innehöll förhållandevis genomgripande för
ändringar som kunde kopplas till kärnprodukterna. Likväl framstod kompe
tensomvandlingen mer som ständigt växande snarare än språngvist växande.
Konkurrensförmågan sammanhängde med företagets förmåga att differentiera
sina produkter'framför allt genom den nära kontakten med kunder.

En närande faktor i kompetensomvandlingen som kom fram var den kultur och
den ledning som företaget haft. Kulturen i det studerade företaget framstod som
stark, entydig och välartikulerad. I stor utsträckning har man följt traditionen i
valet av produkter att tillverka och sälja. Kulturen understödde i första hand
företagets omvandling men utgjorde i vissa avseenden även en tröghetsfaktor.
Kultur var dessutom en betydelsefull del i kompetensomvandlingen i företaget.
Särskilt framträdande är den starka kultur som redan på tjugotalet präglades av
framför allt företagets ledning och ägare. Kulturens tidiga framväxt som en stark
intern gemensam uppfattning var en organisatorisk ram för hur den mänskliga
kompetensomvandlingen utvecklades. Kärnan i företagskulturen kretsade kring
ett intresse för teknik och problemlösningar i nära samarbete med framför allt
kunder. Särskilt intressant var att företagskulturen inte endast speglade de
interna drivkrafterna utan också var influerad av företagets utbytesrelationer. En
hypotetisk slutsats i denna studie är att den interna företagskulturen mycket väl
kan förstås av företagets utbytesrelationer, något som tidigare forskning i liten
grad har uppmärksammat.

Företagets strategiska beteende präglades framför allt av ett mönster av internt
konsistenta handlingar kombinerade med en medveten uppfattning om egen
produkt- och produktionskompetens. Det sätt som ledningsbesluten fattades på
karaktäriserades snarare aven mängd mindre beslut fattade i en gemensam
kultur än av enstaka i tiden tydliga avgörande beslut. Ledningsfunktionen hade
en speciell betydelse för att odla och förstärka kämkompetensen även om den
varit liten mätt i antal chefer. Antalet chefer var begränsat och organisationen
var i låg grad hierarkisk. Kulturen hade i stor utsträckning skapats av företagets
ledning och ägare. Den hade sedan förstärkts av kulturens utveckling och
förankring bland företagets medarbetare, som anammat företagskulturen.
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Ledningen hade också arbetat nära produktion och försäljning på plats i
företaget varför dess påverkan var betydelsefull. Denna närhet mellan
produktion och försäljning gällde i mycket hög utsträckning under familje
företagets tid men levde kvar i kulturen även sedan företaget blev dotterbolag i
en storkoncem.

Företagets resurs- och kompetensomvandling ledde till utveckling av nya
relationer såväl till kunder som leverantörer. Det fanns en nära koppling mellan
företagets interna kompetensomvandling och dess utbytesrelationer. Kompetens
omvandlingen kring en kärna inom företaget odlades och sofistikerades i utbytet
med kunder och leverantörer. Denna studie ger stöd för uppfattningen att såväl
produktutveckling som kompetensomvandling måste förstås i termer av
företagets kontextuella sammanhang t.ex. i form av nätverk.

Den inre dimensionen, företagets egna inneboende drivkrafter har haft stor
betydelse i det studerade företagets fall. Under större delen av den studerade
sextioårsperioden har åtminstone någon av företagets kärnprodukter haft en fas
som medfört förändring i denna dimension. De företagsinterna drivkrafterna har
alltså bidragit till att driva fram förändring inom företaget. Företagets
omvandling utgör en del av det nätverks omvandling i vilket företaget ingår. De
företagsinterna drivkrafterna påverkar också relationerna med andra företag. Det
enskilda företagets omvandlingskraft är förhållandevis stor.

En problematik med företaget som analysenhet, är att det råder oklara gränser
mellan företag och omgivning, vilket många studier visat. Det är möjligt en
sådan problematik kan hanteras med en inre och en interaktiv dimension. Ett
interaktivt perspektiv är kanske ett fruktbart sätt att förstå även enskilda aktörers
inre kompetensomvandling just för att gränsen mellan omgivning och företag är
svår att entydigt bestämma.

7.1.3 Dynamik i den yttre dimensionen

Det angreppssätt som utvecklades i referensramen innehöll också en yttre,
interaktiv dimension. Den skulle fånga upp interaktion mellan det enskilda
företaget och andra aktörer i företagets nätverk. Studien av företaget har visat att
interaktionen med kunder varit betydelsefull under hela processen.

Företaget utvecklade redan i slutet av tjugotalet drivande kundrelationer. De
därpå följande incitamenten till förändring i företaget kom från kunder med
vilka affårsrelationer fanns. Den verksamhet som byggdes upp i företaget, d.v.s.
order på för företaget helt nya produkter från ett fåtal kunder bildade en stomme
i företagets utveckling av drivande relationer. De nya produkter som
efterfrågades ledde till en produktutveckling med följd att företaget upprättade
relationer till samarbetspartners. Förutom kunder var leverantörerna ofta viktiga
samarbetsparter. Också andra aktörer i företagets närhet var viktiga. Dessa
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resultat visar, i likhet med tidigare studier, på högre omvandlingsgrad i in
teraktion med kunder än med leverantörer. Fallföretaget hade såväl samarbets
relationer som konkurrentrelationer till samma aktörer. Ett exempel utgör en
tidig samarbetspartner som på sikt blivit konkurrent. På liknande sätt har kon
kurrens utvecklats i existerande samarbetsrelationer. Intressant är att det ofta var
av företaget sedan tidigare kända partners som företaget hade såväl samarbets
som konkurrentrelationer med.

Mot slutet av den studerade perioden kom leverantörer att få relativt större
betydelse som samarbetspartners. En möjlig förklaring till att samarbetet med
kunder minskade kan vara försäljningsorganisationens utveckling. Organisa
tionen utvecklades kraftigt och allt fler agenter och dotterbolag kom in som
mellanhänder mellan det tillverkande (studerade) företaget och dess kunder. På
detta sätt utvecklade företaget nära relationer till marknaden samtidigt som de
interna avstånden inom företaget ökades. Det blev en förändring i den närhet
mellan produktion och försäljning som hade karaktäriserat kompetens
omvandlingen under lång tid.

Företaget haft mycket välutvecklade relationer med ett relativt fåtal kunder.
Detta är ett resultat som överensstänuner med tidigare studier om att ett företag
endast kan hantera en begränsad mängd verkligt drivande utvecklingsrelationer
parallellt (Liljegren 1988). Mängden drivande, och för omvandlingen kritiska,
relationer har för Hägglunds del ökat över tiden genom att antalet produkter
ökat. Varje kärnproduktgrupp däremot hade en mindre mängd kritiska, stabila
och långvariga kundrelationer. Av kunderna utgjorde de offentligt ägda
organisationerna en mycket viktig del.

Den förändring över tiden som relationerna uppvisar har likheter med den
koppling tilllivscykelkurvor som Ford (1982) refererar till och som återkommer
i Easton et al. (1993). I studier av nätverks förändring visar såväl Lundgren
(1991) som Hertz (1993) att nätverken genomgår faser som kan beskrivas som
tillväxt, mognad och stabilisering för att sedan visa tendenser till att splittras
upp. För det studerade företaget uppvisar en kärnproduktgrupp hela detta
mönster över en tidsperiod som sträcker sig över femtio år. För de följande
produkterna kunde endast en del av skedena skönjas och någon splittring var
inte synlig. En skillnad i Hägglunds fall jämfört med refererad forskning är att
etablerings- och tillväxtfaser var synnerligen korta. På relativt kort tid nåddes en
fas av stabilitet och intensitet i relationerna. Detta beror troligen på att
relationerna redan tidigt var få. En intressant trolig slutsats om utvecklingen av
industriella nätverk är sålunda att mönstret kan se olika ut beroende på onl
företaget har få kritiska relationer eller många. Ett fåtal drivande relationer
bäddar troligen för en tidig stabilitet i en nätverksstruktur medan många
relationer innebär lösligare strukturella fonner under längre tid.

Relationer mellan industriföretag karaktäriseras aven jämförelsevis stor mängd
tekniskt innehåll. Den något annorlunda infallsvinkel som detta projekt har haft
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relativt studier av teknologisk utveckling är frånvaron av fokusering av teknisk
utveckling per se. Den tekniska komponentens betydelse i relationer fångades
genom att täcka in alla produkter. Även andra betydelsefulla karaktäristika för
relationer har kunnat fångas in. Relationernas betydelse för produktion och
försäljningsvolym är ett sådant exempel. Särskilt intressant är att en synnerligen
begränsad kundskara i stor utsträckning har bildat grunden för företagets vidare
verksamhet. Ett fåtal kunder hade betydelse genom att de köpte många
produkter och lade grunden till en volymmässig produktion. De var också
välartikulerade kravställare. Studien visar dessutom att fördelen med få
krävande kunder kan vändas till en betydande nackdel när dessa kunders behov
stagnerar. En sådan utveckling från fördel till nackdel förefaller ske gradvis.

Genom att följa utvecklingen av relationer till kunder och leverantörer för re
spektive kärnprodukt framträdde ett antal nätverk. Det mest anmärkningsvärda
med dem är att de var såpass olika varandra och så oberoende av varandra. Detta
gällde i hög grad på kundsidan men i lägre grad på leverantörssidan. Ytterst få
tendenser fanns till en integrering mellan de olika nätverken för kämprodukt
grupper. Med integrering avses att företaget kunde beskrivas som ingående i ett
nätverk. Tvärtom var det så att företaget kunde beskrivas som varande fokalt i
flera nätverk kopplade till respektive kämprodukt samtidigt. Den gemensamma
nämnaren mellan nätverken var företagets kompetensomvandling. Kompetensen
utvecklades i nära anslutning till utbytesrelationer i ett nätverk. Spridnings
effekter kunde uppstå mellan de olika nätverken som företaget var fokalt inom
genom den gemensamma kulturen.

Kompetensomvandlingen påverkades också av att företaget i så stor utsträck
ning initierat nya relationer i anslutning till nya produkter. Till en början var det
ett vanligt mönster att nya produkter tillkom genom existerande relationer.
Under hand blev det allt vanligare att företaget självt initierade nya relationer till
leverantörer men också till nya kunder när man beslutat om utveckling av nya
produkter. Ett resultat av att studera relationer kring produkter över tiden är att
man kan se att framväxten av de olika strukturer som präglar nutid, har rötter
långt tillbaka i tiden. Vidare kan den yttre dimensionen ges en mer utvecklad
och nyanserad innebörd om den kopplas till den inre dimensionen. Ett begrepp
för att tydliggöra detta förhållande mellan de båda dimensionerna är
"kompetensomvandlande interaktion".

7.2 Företagets omvandlingsroller - en modell

Författare med interaktionssynsätt menar att hög interaktion är betydelsefullt för
ett företags omvandling. Förhållandet att "stabilitet föder förändring" som
inspirerat denna studie, har också präglat resultaten från den empiriska studien.
Ett minst lika intressant resultat är de långa perioder då företagets
kompetensomvandling i hög grad präglade förändringen. Detta är något som (i
motsats till interaktion) inte särskilt betonats inom nätverksansatsen. Den
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samlade bilden av hela företagets omvandling uppvisar framför allt långa
perioder av omvandling i båda dimensionerna, inre och interaktiv.

En stark tes i studiens föreställningsram var att företagets omvandling sker i
nära interaktion med andra företag samtidigt som företaget påverkar sin
omvandling också av egen kraft. Det studerade företaget beskrevs i respektive
dimension i kapitel 4 och 5. Den ena processen var förändringen i relation~r,

den andra intern kompetensomvandling.

Sökandet efter dynamik i företagsomvandling har utgjort ett huvudsakligt syfte.
Dynamik har sökts i processen över tiden genom att separat belysa såväl den
inre som den yttre dimensionen av företagets omvandlingsprocess. På detta sätt
har studien kunnat generera slutsatser som berör processen för endera di
mensionen separat. För den yttre dimensionen, de externa utbytesrelationerna,
framträder särskilt det faktum att företaget haft ett fåtal mycket starka relationer
över lång tid. I det studerade företagets fall hade för en kärnproduktgrupp så få
som 4-5 kundföretag en avgörande betydelse under decennier.

Fallet visade förhållandevis konkret att företaget ingår i flera relativt oberoende
(produkt)nätverk av relationer samtidigt och hur dessa utvecklas parallellt som
flera nätverk. Det fokala företagets nätverk är just nätverk i pluralis där en
gemensam nämnare utgörs av det fokala företaget och dess kompetens
omvandling. Dessutom visas hur det enskilda företaget initierar och utvecklar ett
flertal relationer samtidigt. Aktörens roll som initierare av nya relationer har inte
uppmärksammats i lika stor utsträckning som det faktum att aktören har
etablerade relationer.

För den inre dimensionen, den interna resursomvandlingen, användes ett be
grepp som lyfte fram den kvalitativa delen d.v.s. kompetensomvandlingen. Det
framkom särskilt att det finns en kärnkompetens som kan knytas till ett fåtal av
de många olika produkter ett företag producerar. Denna kärnkompetens
utvecklas successivt understödd av såväl en framträdande företagskultur som av
ledarskap. Särskilt intressant är hur starkt utvecklingen av kärnkompetensen
beror av utbytesrelationer Ufr Brege et al. 1993). Detta är något som nästan
undantagslöst lämnats utanför den etablerade diskussionen om kärnkompetens,
företrädd av t.ex. Prahalad och Hamel (1990). Studien bekräftar att kärn
produkter är den synliga delen av kärnkompetens Denna kan förstås först om
man studerar produkternas ursprung och den speciella kompetens som varje
kärnprodukt är ett resultat av och uttryck för. Studien av den inre dimensionen
lyfter fram betydelsen av företagskultur och ledarskap för företagets
omvandling. I vid mening framhävs betydelsen av management i den industri-
ella omvandlingen. <

Diskussionen utvidgas nu till att gälla företagets roll som omvandlare.
Utgångspunkten för studien var att företagets kontext kan beskrivas som ett
nätverk av andra aktörer. Det enskilda företagets omvandling kan sålunda
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medföra förändringseffekter i nätverket som helhet. Med hjälp aven vidareut
veckling av den modell som presenterades i kapitel 6 diskuteras de hypoteser
som kapitel 6 resulterade i formulerades på följande sätt:

-Förekomsten av stabila relationer är en förutsättning för att en reaktiv
omvandling sker inom ett företag.

-Förekomsten aven inre förändringskraft inom det fokala företaget är en
förutsättning för att förändringar av strukturen av stabila relationer kan
förändras.

Fyra olika typer av förändringar illustreras i en modell i figur 7:1. Modellen
visar ett sätt att karaktärisera olika typer av förändringsroller för företaget i
förhållande till den struktur som det är en del av. Fokus ligger på växelverkan
mellan dimensionerna. Modellens är en begreppslig ram för att hävda att
företagsinterna och företagsexterna förändringskrafter är samtidigt verkande.
Varje dimension för sig är en omvandlingskraft.

rigur 7:1 Företagets roll i omvandling

Genom nya/brutna relationer

Reaktiv

Strukturanpassare Strukturbyggare
Företaget reagerar på F Företaget påverkar

Örelationssammansättningen
R

relationssammansättningen
Reaktiv Proaktiv
kompetensomvandling Ä kompetensomvandling

N
( KOMPETENS D bMVANDLING

R
Företaget reagerar inom I Företaget påverkar
etablerade relationer N etablerade relationer
Reaktiv G Proaktiv
kompetensomvandling kompetensomvandling

Strukturförvaltare Strukturutvecklare

Genom etablerade relationer

Proaktiv

Den nedre delen av figuren visar på förändring inom existerande relationer.
Detta utgör huvudsakligen en strukturförstärkning av den nätverksstruktur som
företaget är en del av. Denna strukturförstärkning kan karaktäriseras på två olika
sätt beroende på den fokale aktörens interna kompetensomvandling. Det ena
sättet är att kompetensomvandling huvudsakligen sker som en reaktion inom de
relationer företaget har. Detta är en slags anpassning från aktörens sida till
nätverksstrukturen. Det andra sättet är att företaget aktivt påverkar relations
innehållet genom sin kompetensomvandling och därigenom förstärker
strukturen.
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Den övre halvan av figuren visar på strukturförändring genom en förändring av
sammansättningen av relationer. Den- beskriver en förändring av strukturen
genom att nya relationer etableras eller att existerande relationer avbryts. Detta
kan ske både för reaktiv och proaktiv kompetensomvandling. En ytterligare
beskrivning som modellen ger är skillnaden mellan den högra och den vänstra
delen. Den högra delen beskriver den förändring som huvudsakligen kan
karaktäriseras som det enskilda företagets proaktiva kompetensomvandling. pen
vänstra delen är på motsvarande sätt huvudsakligen kompetensomvandling som
en reaktion på förändringar i och av relationer.

7.2.1 "Strukturbyggare"

I denna typ av omvandling driver företaget en kompetensförändring av
huvudsakligen egen inre kraft. Förändringen leder till och utvecklar nya
relationer eller bryter etablerade relationer. I det studerade företaget uppvisade
alla kämprodukter åtminstone vid något tillfälle denna roll. Det är intressant att
notera att detta som regel sammanföll med utvecklingen av produkten. Då
utvecklades nya relationer både till kunder och leverantörer. Genom
nyutvecklingen av kämproduktema som drevs av inre förändringskrafter,
skapades nya relationer och nya nätverksstrukturer för företaget. Företagets roll
inom nätverkets omvandling blir då "strukturbyggarens". Det är företagets
proaktiva kompetensomvandling som bygger nätverket.

7.2.2 "Strukturutvecklare"

I denna typ av omvandling är företagets kompetensomvandling fortfarande
proaktiv. Med detta avses att den interna kompetensomvandlingen
huvudsakligen påverkas av interna drivkrafter. Här sker påverkan och
omvandling inom etablerade relationer med kunder och leverantörer. Påverkan
gäller i första hand relationernas karaktär inom strukturen. Rollen kallas för
"strukturutvecklare" eftersom företaget förändrar inom en existerande struktur. I
det studerade företaget var detta en vanlig roll. Rollen var vanligast som ett
mellanskede i en kämprodukts karaktäristik över tiden. Intressant att notera är
att fordon som utgjort en mycket betydande kämproduktgrupp kunde
karaktäriseras på detta sätt under långa tider. Företaget utövade påverkan på
såväl kunder som leverantörer inom en etablerad, stabil nätverksstruktur.

7.2.3 "Strukturförvaltare"

I denna typ av omvandling är företagets kompetensomvandling huvudsakligen
influerad av andra företag inom strukturen. En roll likt "strukturförvaltaren" var
vanlig i det studerade företaget. Denna roll är möjligen den roll som var mest
väntad eftersom studien har en interaktionsansats. Företaget påverkas starkt
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inom etablerade relationer. Denna roll hade företaget för alla kärnprodukter, och
vanligtvis i ett förhållandevis sent skede aven kämprodukts utveckling. Denna
roll är den som mest kan liknas vid en typ av mogen marknadssituation. Rollen
innebär att företaget förvaltar de etablerade relationerna genom att bedriva
utvecklingsarbete inom etablerade relationer.

7.2.4 "Strukturanpassare"

Denna typ av omvandling är i huvudsak en reaktiv kompetensomvandling inom
företaget. Företaget reagerar på omgivande aktörer samtidigt som relations
strukturen förändras med avbrutna och nya relationer. Företaget "anpassar sig"
till nätverksstrukturen. Detta var mycket ovanligt roll för det studerade
företaget. Ett skäl för att denna roll var så svagt representerad i fallet kan vara
att det är kärnprodukter som studerats. En del i deras karaktäristika är just att de
utgör en stor del i företagets omvandling. Ett annat skäl är att produkter med
mindre betydelse för företaget betydelsefulla skulle karaktäriseras på detta sätt.
En tredje mer teoretisk förklaring kan vara att den typen av förändringsroll inte
förekommer. Det kan vara så att det inte är möjligt att ha en huvudsakligen
reaktiv kompetensomvandling annat än inom etablerade relationer.

7.2.5 Struktur och/eller process - dynamikens egen paradox!

Beskrivningen av resursomvandlingen visade tydligt att förändringen har skett
gradvis huvudsakligen som en successiv påbyggnad på tidigare resurser. De mer
plötsliga förändringarna kan också i stor utsträckning spåras till produkterna.
Man kan se att den process som den industriella omvandlingen till stor del
formas av är det enskilda företagets kompetensomvandling. Resursomvand
lingen sker inte i ett vakuum utan tvärtom i den struktur som relationerna
utgör. Utvecklingen av relationerna uppvisade också starka samband på
produktnivån. Anmärkningsvärt stor betydelse hade ett fåtal långvariga
relationer. Man kunde se att dessa långvariga, betydelsefulla relationer utgjorde
en bas för företaget. Nya relationer utvecklades från en i huvudsak samlad
resursbas. Företagets omvandling föreföll i stor utsträckning börja med en
reaktion på förändringar inom etablerade relationer. Därifrån utvecklas re
sursbasen så att den egna kompetensen utvecklas. Från den förändringen i re
surser utvecklar företaget en förändringsbenägenhet gentemot andra aktörer. En
analogi till "innehåll" kontra "kontext", den ständigt återkommande fråge
ställningen i sökandet efter dynamik i sociala system, är uppenbar. Process
representerar innehåll och struktur kontext.

Process (innehåll) är relaterad till den inre dimensionen och struktur (kontext)
till den interaktiva. En viktig slutsats i studien rör växelverkan mellan de båda
dimensionerna. Beskrivningen av det undersökta företaget visade tydligt att
resursomvandlingen var en spegelbild av förändringen i relationer och vice
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versa. Det förefaller finnas ett beroende mellan dem. Vid en viss tidpunkt kan
man finna att sambandet ser ut på ett sätt och vid en annan tidpunkt på ett annat
sätt, vilket beskrevs med olika roller. Av just detta skäl är studier av processer
betydelsefulla. Det troliga är att det är växelverkan mellan dimensionerna som
ger en ökad förståelse.

I kapitel 2 refererades författare som menar att dynamik uppstår i samspelet
mellan företag och omgivning. Där beskrevs också förhållandet mellan "struc
ture" och "action" där Van de Ven och Scott Poole hävdade att "... action
requires structure, yet structure only exists through action." (1988:27) Snarlika
tankegångar finns också inom sökandet efter dynamik inom nätverk där
Håkansson (1987) hävdat att "development needs stability". Håkansson går
vidare och hävdar att nätverket är en ramstruktur för interaktion samtidigt som
interaktionen skapar denna struktur. Vad gäller dynamik finns det alltså
förhållandevis klara bryggor mellan olika skolbildningar.

För att verkligen förstå hur omvandling går till måste man likt Dahmen söka
drivkrafterna bakom. I ett tidigt skede påverkades detta projekt aven tidig
utsaga från nätverksforskare nämligen att nätverket utgör den stabilitet som
krävs för förändring. Denna studie visar att det finns stabilitet för det enskilda
företaget. En intensiv förändring kan pågå i såväl företag som i nätverk under
stabila former. Vad studien även visar är att det också finns omvandling av mer
instabil karaktär. I dessa fall skapar det enskilda företaget förändringar i
nätverket genom det sätt som det utövar sin roll/roller på. Företag som samtidigt
verkar inom flera olika nätverk genom olika produkter kan befin..qa sig med
åtminstone någon del av sin kärnproduktionen i ett instabilt läge. Slutsatsen vad
gäller omvandling inom nätverk är att förändringen är en process som består av
stabil struktur respektive instabil struktur, där ett företags agerande (eller brist
på agerande) utgör den utlösande faktorn för skiften från ett läge till ett annat.
Att instabilitet också har en plats inom nätverksansatsen är logisk med
antagandet om att resurserna är heterogena.

Företaget existerar och verkar i en struktur av relationer som kan beskrivas som
nätverk. Mot bakgrund av den diskussion som förts i denna studie kan det vara
intressant att överföra resonemanget ovan om förhållandet mellan handling och
struktur till begreppsapparaten. Företaget är aktören som ger innehållet genom
sina handlingar medan nätverket, strukturen, i vilket det ingår utgör den
omgivande kontext i vilken aktiviteterna sker. Några frågor kan då lyftas fram. I
vilken utsträckning är företaget en konstruktör av nätverksstrukturer? Utgör
företaget snarare en byggsten i nätverksstrukturen?

Tre tendenser i fallstudien tyder på att företagets agerande skapar det industri
ella nätverk som det är en del av. Den första tendensen är att det skede där
intensiv omvandling sker inom etablerade relationer nås först efter det att
företaget befunnit sig i ett skede av stark förändring av resurser. Det är alltså
delvis omfattande aktiviteter i det enskilda företaget som leder till omvandling i
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nätverket. Den andra tendensen tyder på att företaget bygger nätverksstrukturen.
De nya relationer som fallföretaget gav sig in i initierades oftast av företaget
självt. Det var endast i det tidiga uppbyggnadsskedet av företaget som andra
aktörer d.v.s. kunder tog upp relationer. En tredje tendens är att det är resurs
basen som utgör kopplingen mellan flera olika nätverk. Det enskilda företaget
kan vara betydelsefullt i ett nätverk samtidigt som det är mer marginellt i ett
annat med samma resursbas. Detta framkom mycket tydligt i denna studie som
har fokuserat de olika kämprodukterna, vilket innebar att ett nätverk för varje
fokal produkt kunde identifieras.

Företagets agerande är också ett resultat av det industriella nätverk som det är en
del av. Detta visades av att ett flertal av de produkter som företaget började
producera initierades i relationer till andra företag. Initiativet till produkterna
kom alltså från andra aktörer genom nätverket. De nya produkterna utvecklades
i stor utsträckning i samarbete med flera parter som representerade såväl kund
som leverantörssidan. Graden av anpassning i nätverket blev tydlig när det
gäller produktutvecklingen. Man skulle för det studerade företaget kunna hävda
att den tidiga omvandlingen förutsatte relationer. I och -med utvecklingen av
relationer till stora kunder, och därefter leverantörer, tog den verkliga
omvandlingen i företaget fart.

Nätverket utgör sammanfattningsvis drivkraft för företagets omvandling
samtidigt som omvandlingen sker i nätverket! Det finns andra studier vars
resultat pekar åt olika håll i detta avseende. Lundgrens (1991) studie handlar om
hur nätverk växer fram genom olika aktörers interaktion.. Waluszewski (1990)
beskriver utvecklingen inom det enskilda företaget som en integrerad
teknologisk process med flera företag inblandade där strukturen i stort är
styrande. EIg/Johansson visar att förändring är strukturberoende: "Totalt sett kan
vi därmed dra slutsatsen att förändringar i dagligvarukedjan är
strukturberoende ... " (1992:254). Det finns inga entydiga resultat i frågan om
process och struktur. Kanske är detta betecknande för ett paradoxalt förhållande.

På flera ställen i studien beskrivs det dialektiska förhållande mellan process och
struktur som en (teoretisk) paradox. Samtidigt hävdas att företagets omvandling
kan ges en större förståelse genom en växelverkan mellan två dimensioner än
om endera dimensionen används. Har avhandlingen då bekräftat en existerande
paradox eller är erkännandet av paradoxen som teoretisk ett sätt att göra den
meningsfull i förståelsen av verkligheten?

7.3 En diskussion om validitet

En fallstudieansats och ett till stora delar tolkande förhållningssätt används för
att beskriva och söka förstå ett företags omvandling. Två grundläggande
svårigheter uppstår med en sådan ansats. För det första att den föreställning om
vilka kriterier som gäller för god vetenskaplighet är lltvecklade, artikulerade och
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allmänt vedertagna i huvudsak utifrån ett avbildande forskningsideal (Brunsson
1982). Det finns inte på samma sätt enkla och självklara kriterier för ett
språkbildande forskningsideal. De kriterier som diskuteras, gällande denna
studie, utgör valda kriterier. Den andra grundläggande svårigheten med en
språkbildande ambition har att göra med forskarens prägling. Denna svårighet
sammanhänger med den första eftersom den skolning man bär med sig om vad
som är god vetenskap är färgad av såväl det avbildande som det språkbildande
idealet. Det kan sålunda vara svårt att vara konsekvent och trogen sin valda
vetenskapliga ansats.

En samhällsvetenskaplig inriktning som inspirerat till utvecklingen av tolk
nings- och förståelseansatsen med teorigenerering snarare än avbildning som
huvudsakligt mål menar att fakta och värderingar sällan kan skiljas åt: "världen
existerar inte för mig som en ren sak-värld, utan som en värde-värld." (Husserl
översatt av Andersson 1982:67) Med en sådan inställning måste kraven på
vetenskaplighet ställas något annorlunda än den tradition som gäller.
Trovärdigheten betonas, liksom forskarens förmåga till engagemang, rimlig
görande (Kuhn 1962), meningsskapande och konsistens (Brunsson 1982).
Myrdal (1970) uppmärksammade också forskarens roll i själva forsknings
processen. Han lyfte fram forskarens egna värderingar som betydelsefulla för
forskningsresultatet och menade att för att undvika att detta blir en brist skall
forskaren "explicitgöra sina värderingar", som Andersson beskriver det
(1982:60). Hur detta låter sig göras finns det inte så mycket vägledning om.

Ansatsen i denna studie har redovisats dels i problematiseringen, i vald referens
ram och metod och genom diskussionen i innevarande kapitel. Jag har med
noggrannhet sökt redogöra för hur data samlats in. I konstruktionen av fallbe
skrivningen har belägg sökts för händelser genom flera källor. För att
komplettera den bild som vuxit fram genom berättande källor i form av inter
vjuer har tidstrogna källor använts. 1 Vid flera tillfällen under det att den
empiriska beskrivningen vuxit fram har personer som varit en del av processen,
både intervjuade och icke intervjuade, läst manus och givit synpunkter. På detta
sätt har jag kunnat särskilt kontrollera tids- och orsakssamband som
framkommit i materialet. Jag har dessutom sökt redovisa en så komplett bild av
händelseförloppet som möjligt. Det senare för att läsaren skall kunna göra egna
tolkningar. Man kan dock inte bortse från att detta fall är en rekonstruktion i två
led, såsom det tolkats av de personer som intervjuats och senare av den tolkning
jag gjort av deras beskrivningar.

Vin (1989) menar att det finns två huvudsakliga principer att följa för att
undvika brister i fallstudieanalysen; för det första att utveckla tydliga teoretiskt
förankrade analysinstrument som: "... helps to focus attention on certain data
and to ignore other data." (ibid:l07) Yins påstående kan vid en första anblick
rimma illa med ambitionen att göra en djupgående studie av helheten. Men

1 Thuren (1985) skiljer mellan berättande källor och kvarlevor. Jag kallar de senare för
tidstrogna.
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naturligtvis är det så att även i en holistisk studie måste data insamlas enligt
någon form av förutbestämd struktur. Detta gäller i synnerhet en rekon
struerande fallstudie jämfört med registrerande studier där forskaren deltar i
processen. I denna studie utgör angreppssättet, utvecklad i kapitel 2, en teoretisk
föreställningsram för datainsamling och analys. Yins andra råd är att göra en så
komplett och verklighetsnära beskrivning av fallet som möjligt. I mitt fall utgör
beskrivningen av utvecklingen i kronologisk ordning, (En produkthistoria!),
en sådan.

Det redskap man kan använda för att motverka brister i en fallstudie av detta
slag kan enligt Yin (1989) beskrivas med begreppen "construct" och extern
validitet samt med begreppet reliabilitet. "Construct validity" avser studiens
förmåga att beskriva det den avser att beskriva. Studiens "construct validity" kan
ökas genom flera källor för att beskriva samma händelse, man kan söka redovisa
empirin som en kedja av bevis och slutligen låta nyckelpersoner läsa ma
nuskript. Studien innehåller flera olika källor såsom redovisats ovan och
intervjupersoner och andra personer med god kännedom om företaget har läst
manuskriptet till fallbeskrivningen i olika versioner. Vidare presenteras
analysens tre delar som "bevisföring" i logisk följd. 1 Studien presenterar en
trovärdig, rirr.L1ig tolkning aven omvandlingsprocess. Den gör inte anspråk på att
vara den enda sanna beskrivningen aven rekonstruerad verklighet men väl en
"sann" beskrivning mot bakgrund av det perspektiv och de metodologiska
begränsningar som här redovisats.

Den externa validiteten avser i vilken utsträckning studiens resultat kan an
vändas för den teoretiska utvecklingen, d.v.s. möjligheten att utifrån studiens
empiri generalisera till teori, eller som Kvale (1989) uttrycker det "to validate is
to theorize". Hägg (1982) liksom Hägg och Hedlund (1979) är av liknande
uppfattning och menar att validering är en integrerad del av forskningsprocessen
och därmed blir generalisering en form av fruktbarhetskriterium. Axelssons
(1982) tolkning, vilken han stöder på Hägg, menar att generalisering är en fråga
om att generalisera angreppssätt snarare än resultat. Axelsson uttrycker det på
följande sätt: "lämförelsen är då inte primärt en fråga om att generalisera
resultat, utan kanske mer en fråga om att generalisera angreppssätt. (...) Det
väsentliga är då om forskaren med hjälp av ett visst angreppssätt bättre förstår
den sociala situation som skall analyseras." (ibid:138) Bidraget från detta arbete
är att betrakta som ett substantivt teoretiskt bidrag vad gäller mitt angreppssätt i
teori och metod (Glaser & Strauss 1967). Ytterligare studier av andra
organisationer och företag behövs för att kunna göra anspråk på ett mer formellt
teoretiskt bidrag.

Johansson-Lindfors (1993) lyfter särskilt fram tre kriterier för teorigenererande
ansatser dit fallstudien måste räknas. Hon talar om giltighet som hon med

1 Salner föreslår (1989:50): "...one important dimension ofvalidity in human science
reserach is to identify the criteria by which we can decide among competing, andjallible
knowledge chains.".
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referens till Glaser och Strauss (ibid) kan uppnås genom en "mättnad". Med
detta menas att ytterligare datainsamling inte skulle tillföra någon ny
information. I föreliggande fall hade fler detaljer och en ännu rikare berättelse
säkerligen hade kunnat erhållas med ännu mera datainsamling. Men ändock tror
jag att jag fångat den huvudsakliga omvandlingsprocessen för det studerade
företaget med hänvisning till mättnadskriteriet. Det andra kriteriet är
intersubjektivitet och avser i vilken utsträckning såväl beforskade individer som
forskare och praktiker kan acceptera beskrivningen. Det som gjorts för att
förankra fallbeskrivningen inom företaget är en del av denna process. Huruvida
läsaren accepterar skrivningen återstår att se. Det tredje kriteriet slutligen gäller
det teoretiska bidragets användbarhet. Detta, påpekar Johansson-Lindfors, kan
sällan utföras inom ett forskningsprojekt, det sker efter avrapporteringen.

Till syvende och sist beror fallstudieansatsens validitet till stor del på forskarens
fönnåga att under processens gång och i rapporten söka och presentera trovär
diga rimliga tolkningar till en internt konsistent helhet. Det innebär att dess
validitet egentligen först verkligen kan prövas när studien konfronteras med
läsaren. Salner (1989) hävdar att ett krav som måste ställas på forskaren är att
han eller hon: "... must interpret his or her research results not in terms of
search for certainty, but, rather as part of the project of an on-going scholarly
debate or 'conversation' in which 'reality' is socially constructed." (ibid:66, se
också Karlsson 1991) Läsaren har kunnat följa min "on-going scholarly debate"
och det är min förhoppning att läsaren mot bakgrund därav och även
avslutningsvis skall kunna bedöma densamma.

7.4 Fortsatt forskning

I detta avsnitt presenteras tre frågeställningar för fortsatt forskning. De avser den
interaktiva dimensionen, den inre dimensionen och det territoriella perspektivets
betydelse.

7.4.1 Roll och position

Ett av de grundläggande antagandena inom den s.k. nätverksansatsen är att fö
retag över tiden utvecklar bindningar till varandra vilket gör dem mer eller
mindre ömsesidigt beroende. Ett annat antagande, om än mera sällan explicit ut
tryckt, är att aktörerna trots bindningarna är helt självständiga aktörer som nled
sitt agerande medverkar till relationernas och nätverkets utveckling. I de fall
båda utgångspunkterna beaktas kan den interaktiva dimensionen utvecklas.

Ett verkligt förhållande som denna studie illustrerat är att det finns situationer
där gränsdragningen mellan vad som är en position inom en struktur och vad
som styr aktörens beteende är oklart. Ett exempel från föreliggande studie är
relationen mellan AB Häggiund & Söner och ASEA. Den tidigaste relationen,

198



dem emellan, var när ASEA blev leverantör till Hägglunds. Relativt snart blev
de båda konkurrenter i och med att Hägglunds tog upp produktion av samma typ
av produkter t.ex. elektriska motorer, som ASEA redan producerade. På
sextiotalet köpte ASEA delar av Hägglunds produktion för att 1992 köpa hela
Hägglunds. Därefter utväxlade man produkter och utvecklade samarbete kring
gemensam produktion och försäljning. Man skulle kunna karaktärisera detta
som att aktörernas roller hade förändrats inom samma relation. En relation
etablerad redan på trettiotalet mellan två företag hade innehållit olika
rolluppsattningar.

Den ovan exemplifierade situationen d.v.s. att samma aktörer förändrar sina
roller och positioner gentemot varandra inom samma relation är svårare att finna
stöd för i existerande teoribildning än att aktörers relationer förändrar karaktär
över tiden. Om man ser exemplet uteslutande som ett externt nätverk så skulle
man kunna hävda att den ene aktören köper upp den andre och antalet aktörer
minskar. Man kan också hävda att det fortsättningsvis är två aktörer med
positioner i nätverket men med förändrade relationer till varandra.

Detta talar för att det saknas ett begrepp för att kunna fånga helheten i förhål
landet mellan aktörerna nämligen både den strukturella aspekten som vuxit fram
ur "exchange relationships" och den processuella som kan förstås av den
enskilde aktörens beteende. Den förra aspekten fångas av begreppet position.
Den beteendevetenskapliga aspekten föreslås kunna rymmas i ett rollbegrepp
som föreslagits av Anderson och Havila (1993). Begreppet position är en
beskrivning aven enskild aktör inom en interaktionsansats.. Positionsbegreppet
förmår inte beskriva mer än aktörens strukturella karaktäristika. I denna studie
har också företags interna och företagsunika egenskaper och beteenden lyfts
fram. För att förstå företagets roll i omvandling måste man förstå hur det
enskilda företaget beter sig givet sin position. Rollbegreppet är tämligen
outnyttjat inom nätverksansatsen. Mattsson (1989) har använt det i anslutning
till position. Håkansson (1989) har en beskrivning som ligger nära ett
rollbegrepp. Men Håkansson visar inte explicit vad som styr företaget i de
aktiviteter som gör en aktör unik. Han lyfter fram begreppet "mental models"
när han beskriver företagets "corporate identity" (1989:132 fO. Det framstår som
om det fmns ett inslag av intention i de aktiviteter som företaget går in i. Denna
tolkning stöds av formuleringen: "Our analysis suggests that corporate
development is affected more by its base and its past than all its future
opportunities combined. In other words, il is the base that largely determines
which problems and other opporlunities the company will perceive as relevant
and important." (ibid: 37-38)

Jag menar i likhet med t.ex. Hellgren et al.(1993) att aktören också styrs av den
speciella kultur och det strategiska klimat som utvecklas i företaget. I
föreliggande studie kunde den omvandlingen beskrivas som framväxande, som
en del av processen. Ledarskap är en faktor som är styrande för hur kompe
tensomvandling matchas mot förändring av relationer. Det är företagets sätt att
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hantera och samordna aktiviteter i resurser och relationer som gör varje aktör
unik. Eftersom ett sådant strategiskt beteende är unikt för varje aktör så skulle
omvandlingsprocessen ta sig olika uttryck även 'om två aktörer hade exakta
samma position i nätverket med exakt samma resursuppsättning. (Mintzberg
1987)

Rollbegreppet lyfts fram för att förstå beteendet i industriell omvandling. Roll
beskriver aktörens beteende och relationers innehåll, inte vilken position aktören
har (Havila 1993).1 Position har använts för att beskriva företaget i nätverket,
vilket Henders (1992) gör en omfattande utredning av: "The term position has
progressed in this field from the haphazard use of an inconsequential term to
conscious attempt to develop the understanding of a concept which describes,
quite simply, how an actor (...)fits into an industriai system." (ibid:1) Jag menar
att position beskriver företagets läge i nätverket enligt olika beskrivningsmått
men kan inte beskriva dess agerande. Rollen beskriver företagets agerande givet
ett läge i nätverket och givet den resursbas företaget har. För att förstå agerandet
måste man alltså förstå företagets strategiska agerande över tiden, processen blir
viktig. Något som också Henders kommer fram till: "The process of activity
change and resource evaluation thus comes into focus." (ibid:144)

Position styr aktörens agerande endast givet att aktören uppfattar att företaget
har en position. Positionsbegreppet blir alltså inte meningsfullt för att förstå
aktörens agerande utan kan endast bli meningsfullt på en systemnivå där för
hållandet till andra aktörer beskrivs. Detta stöds av de resultat som Henders har.
En god beskrivning av det iru1'J.ehåll som en roll kan ha antyds av Snehotas
resonemang (1992) fastän han på intet sätt använder begreppet på det sätt som
pläderar för här. En roll innebär att företaget agerar, givet uppfattning om
position, och gör det utifrån en intention och en fÖIVäntan. Den beskrivning av
företagets industriella omvandling som denna studie har, använder inte be
greppen uppfattning, intention respektive fÖIVäntning men de fmns implicit i de
bakomliggande antagandena för denna studie. Rollbegreppet har en direkt
koppling till den inre dimensionen. Sammanfattningsvis blir frågan inför fortsatt
forskning: Kan dynamik inom industriell omvandling förstås som roll
förändringar genom positionsförändringar?

7.4.2 Makt, konkurrens och koncemlogik i nätverk

Den utveckling av den inre dimensionen som studien pekar på gäller framför allt
det interaktiva inslaget i densamma. Redan de tidiga studier som gjordes med
interaktionssynsättet (sedermera nätverkssynsätt) hade maktperspektivet som ett
väsentligt tolkningsinstrunlent. Som första punkt i detta avsnitt diskuteras
maktbegreppets troliga användbarhet. Makt har betydelse inte enbart som makt
över resurserna. Denna faktors betydelse har under senare tid lämnats relativt

1 Havila (1993) diskuterar denna skillnad mellan position och roll med referens till Merton
(1957) och Linton (1945)
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outforskad. Det gäller inte bara att konstatera vilken aktör som har den formella
makten över resurserna utan den verkliga förståelsen kommer först när man ser
hur aktörerna utnyttjar sin makt inom relationerna.

Studien visar på flera situationer som kan tolkas i termer av makt. En tråd leder
till maktens utövare t.ex. företagsledningar. Att familjen Häggiund hade makt är
självklart och den var sällan ifrågasatt på hemmaplan. Bröderna beslutade om att
söka och satsa på nya produkter.

Det har funnits olika typer av makt. Om man går från makt på individnivå till
organisatorisk nivå kan man i studien finna tre tydliga exempel. Stockholms
Spårvägar hade i egenskap av mycket krävande och handlingskraftig kund stor
makt över hela nätverket av producerande företag inom branschen. ASEA hade
en tydlig maktposition vad gäller den elektriska produktionen. När Hägglunds
ville bygga ny motorfabrik i Örnsköldsvik blev företaget utsatt för en form av
maktutövning i en långdragen, publik förhandling med kommunen om
markpriset.

Makt diskuterades i vid bemärkelse ovan. Visst finns maktperspektivet med
redan i nätverksansatsen, i form av makt över resurser. Exemplen från
föreliggande studie visar på att maktbegreppet kan problematiseras längre än så.
För att exemplifiera kan en parallell dras till Porters (1980) maktbegrepp för
köparens och säljarens förhandlingsstyrka. Ett annat sätt att se på makt är att
enligt Melin (1989, 1990) tala om en kraft.

Makt som en aktivitet kan skapa förståelse för hur makt används och utövas på
individ-, företags- och nätverksnivå. Maktbegreppet skulle kunna utvecklas
genom att förena den forskning som finns kring ägandet av aktörerna och se på
detta ur ett nätverksperspektiv. Just ägandet av resurser är en av de faktorer som
många ekonomer hävdat ligger bakom tillväxt och industriell förändring
(Radetzki 1990). Även från sociologer som stundtals är kritiskt inställda till
ekonomer pläderar för en sådan korsbefruktning (Berkowitz 1988).

Ett interaktionssynsätt innebär oftast ett antagande att såväl samarbete som
konkurrens förekommer samtidigt. Detta är en andra frågeställning som denna
studie har berört och som borde studeras mera. I föreliggande studie har
konkurrenterna spelat en viss roll för Hägglunds utveckling. Konkurrent
relationerna har inte kunnat beskrivas som utbyte. Det förefaller mera vara
konkurrenterna existens som sådan och aktiviteter i nätverket som helhet som
haft betydelse. Man kan finna situationer där samarbete med konkurrenter varit
oproblematiskt och fruktbart. Konkurrensrelationen är sålunda inte entydig eller
statisk. Den förändrar karaktär och betydelse över tiden. Vidare kan en relation
som tidigare innehållit utbyte utvecklas till en konkurrentrelation likaväl som
den mer vanliga företeelsen att en konkurrentrelation försvinner genom förvärv.
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Behövs det en särskild beskrivning av just den relation som uppstår till en
konkurrent i nätverket om studien har ett interaktivt perspektiv? Ur utveck
lingssynpunkt kan detta vara särskilt viktigt eftersom just förekomsten av
konkurrens i ett nätverk, till skillnad från flera av nätverkets karaktäristika i
övrigt, är en likhet med ekonomisk teori. Frågan blir då om konkurrens - vad
det nu är - fungerar på samma sätt på heterogena marknader och på homogena
marknader eller om konkurrens inom nätverksstrukturer är något helt
annorlunda. En intressant början till utveckling av detta begrepp återfinns i
Easton et al. (1992).

Till sist vill jag knyta an till begreppet koncernlogik som berörts i studien. Ett
intressant resultat från denna studie är att den koncernlogik som fick bestående
återverkningar i förhållandet mellan ASEA och Hägglunds inte främst rörde
produkterna. Visst gjorde man produktbyten, men med förhållandevis margi
nella resultat. De mer bestående resultaten låg i de förhållandevis mindre direkt
produktanknutna delarna (support activities enligt värdekedjans terminologi) av
verksamheten som administrativa rutiner, lönsamhetsberäkningar och
personalrutiner. I fortsatt forskning vore det intressant att skilja på hur
koncernlogiken verkar och tar sig uttryck både i de direkt värdeskapande verk
samheterna och i understödjande verksamheter. Sammanfattningsvis blir frågan
inför fortsatt forskning: På vilket sätt kan begreppen makt, konkurrens och
koncemlogik berika förståelsen av den inre dimensionens betydelse för
industriell omvandling?

7.4.3 Det territoriella perspektivet och omvandling

En stor del av den svenska industrin har vuxit fram i anslutning till råvaruföre
komster. Bruksorter växte upp till livaktiga samhällen. Företag med stark lokal
förankring utvecklade tidigt omfattande internationell verksamhet. Inom
tillverkningsindustrin utgör idag det importerade värdet ofta mer än tre fjär
dedelar av exportvärdet. Leverantörer och kunder finns över hela världen och
relationerna dem emellan bildar världsomspännande nätverk. Inte sällan har det
lokalt dominerande företaget blivit dotterbolag i en multinationell koncern.
Trots att företagets verksamhet i ett tidigt skede vuxit långt utanför den lilla
bruksortens domän består de lokalt förankr~de relationerna. Företaget är
fortfarande en dominerande arbetsgivare på orten. En sådan beskrivningen gäller
inte bara Hägglunds, den kan appliceras på många stora svenska industriföretag.

De lokala relationerna var i ett tidigt skede med i denna studie som ett särskilt
fokus. Jag valde att göra en separat studie av detta, av tre skäl. Det ena var att
jag redan i existerande referensram brottades med mångfalden av teoretiska
perspektiv och hade svårigheter att kombinera också det territoriella
perspektivet till de redan valda. Det andra och bidragande var att det territoriella
perspektivet var så stort både teoretiskt och empiriskt att det bäst kunde belysas
i en separat studie som ännu inte är slutrapporterad·(Anderson 1987,1991). Det
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tredje var att den undersökningen som gjordes i enkätform avsåg en annan
tidsperiod än den här studerade.

Lokala relationer har beforskats av Johannisson och då i synnerhet vad gäller
mindre entreprenörsföretag (se ex. Johannisson (red) 1992). Den territoriella
betydelsen av närhet har uppmärksammats från andra utgångspunkter
(Lorenzoni & Omati 1988). Sölvell et al. (1991) hävdar att det är betydelsefullt
med relationer i kluster av företag men också att det är betydelsefullt med
konkurrenter på hemmamarknaden. De fokuserar sålunda betydelsen av närhet
men med utgångspunkt i en större storhet än lokalsamhället. Deras poäng är att
det behövs flera lokala konkurrenter för att upprätthålla konkurrenskraft. Det är
därför av intresse att särskilt fokusera relationer mellan företag inom ett
geografiskt avgränsat område, särskilt relationerna mellan det lilla och det stora
företaget.

Fokus i denna studie är produkter och utbytesrelationer kring dessa. En studie av
Hägglunds relationer till de omkringliggande företagen i Örnsköldsvik visade att
Hägglunds varken hade någon av sina största kunder eller leverantörer i
Örnsköldsvik. Hägglunds har däremot några legoleverantörer som diskuterats i
föreliggande studie. Hägglunds betydelse för den lokala industriella omvand
lingen förefaller vara aven annan karaktär än vad som här diskuterats. Det är
framför allt som plantskola för yrkesarbetare. Många av ortens företagare har
antingen själva eller genom sina medarbetare erfarenhet av att ha arbetat på
Hägglunds.

Det finns inom den s.k. industrial district forskningen flera studier som visar på
att närhet i geografisk bemärkelse spelar roll men detta har inte explicit betonats
inom senare nätverksstudier. Dessa har mer fokuserat funktionellt uppbyggda
nätverk. Det skulle vara intressant att återigen göra en mer explicit koppling till
närhetens betydelse för att kunna fånga mer av företagets roll för industriell
omvandling i dess närhet. I kopplingen mellan de världsomspännande nätverken
och de lokala finns intressanta aspekter att vidareutveckla. Inom Hägglunds
visade det sig t.ex. att det blev svårare att samarbeta med kunderna när
tyngdpunkten på världsmarknaden försköts längre bort från Sverige och Norge.
Trots att möjligheten att kommunicera har utvecklats enonnt har det visats sig
att utvecklingsarbete fungerar bättre när man är i närheten av varandra. Re
sonemang om kluster av företag inom ett land är ett sådant exempel.

Närhet i vid bemärkelse är betydelsefull för att förväntade synergieffekter skall
uppstå. De integreringssvårigheter som så ofta följer av företagsförvärv är ett
uttryck för att man inte tillräckligt uppmärksammat detta krav på närhet.
Sannolikt skulle också detta område kunna utvecklas med hjälp av ett annat och
nära integrerat begrepp till den territoriella närheten, nämligen kultur
forskningen eller begreppet "psychic distance". En teoretiskt referensram som
sammankopplar en nätverksansats likt denna studie med en kulturaspekt skulle
troligen kunna öppna nya insikter vad gäller förståelsen av relationer.
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Sammanfattningsvis blir frågan inför fortsatt forskning: På vilket sätt kan en
utvecklad användning och precisering av närhetens betydelse berika förståelsen
av ett industriföretags omvandling?

7.5 Om kunskapsbildning - en reflektion

En av fallstudiens fördelar anses vara dess förmåga att fånga helheten. Den
helhet som då avses är en helhet aven socialt komplex verklighet. Genom att
beskriva processer kan man fånga en större del av denna helhet än genom andra
vetenskapliga angreppssätt. Föreliggande studie är en longitudinell
rekonstruerande fallstudie. Studien söker fånga dynamik inom sociala förlopp
genom att studera en process över lång tid. Studien har som kunskapsteoretiskt
utgångspunkt att verkligheten är socialt konstruerad - åtminstone den verklighet
som samhällsvetenskapen behandlar. En paradoxal följd av ett sådant antagande
är att det finns lika många verkligheter som det finns tolkare (Czamiawska
Joerges 1993). Den verklighet som fångas blir forskarens. Det är forskaren som
genom sitt tolkningsföreträde formulerar och kommunicerar fallet, den
"verkliga" berättelsen.

Vilket värde kan då tillskrivas en beskrivning och analys av detta slag, vilket
kunskapsbidrag kan den ge? Czamiawska-Joerges har spetsat till frågan på
följande sätt: "... how does the idea of researchers telling stories concur with
what is commonly perceived as the role and mission of organization theory,
namely making the existing organizations better." (ibid:130) Forskarsamhällets
uppgift blir att genom sin tolkning polarisera mot de tolkningar som andra
betraktelsesätt skulle ge. Genom att läsaren kan relatera berättelsen till sin egen
förförståelse kan läsarens förståelse och därmed kunskap ökas. Kunskaps
bidraget är sålunda inte enkom för alla givet; det tolkas, konstrueras, omtolkas i
den ständigt pågående forskningsprocess som vi alla utgör en del utav.
Forskningsprocessen i sig är en spegelbild av den socialt komplexa, ständigt
föränderliga verklighet vi beforskar. Av detta följer att kunskapsbildning kan ses
som en ständigt pågående diskussion där olika teoretiska föreställningar bryts
mot varandra.

Om jag likväl - med stöd i paradoxen - skall drista mig till ett kunskapsbidrag
från min studie är det att den visar på den mycket stora betydelse som
interaktion mellan företag har för det enskilda företagets omvandling. Det är
alltså av stor vikt att reflektera över hur företagets omgivande nätverk av företag
ser ut och förändras samt den egna rollen inom de nätverk företaget är en del av.
Det också betydelsefullt att reflektera över hur det egna företagets käm
kompetens påverkas, understödjes och utvecklas av just samverkan mellan en
interaktiv och en inre dimensionen av företagets omvandling.
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8 English Summary

In the early twenties a man came to the SDla11 family-owned
carpentry with a photography of a bus. "If I deliver a truck, - can
you make it into a bus"?, the man asked. "WeIl, yes", said the oldest
brother in the family, eager to deal with the challenging task of
constructing a bus. From that day in 1924 more than a hundred
different products have been produced by what became a
mechanical engineering finn off the northeast coast of Sweden ...

Research problem

The present study is about the transformation of an industrial company. In order
to gain an understanding of the transformation of a finn the author has
combined two theoretical perspectives. The first is an interactional perspective
where the interaction consists of the exchange relationships engaged in by a
company. The second perspective deals with the internai transformation of
resources. The company is treated as a voluntaristic actor within a context built
up of relations with other actors (companies). In order to comprehend and
include also the technological forces that influence the transformation of the
industrial company the analytical focus is on the products flowing from a
company. (Figure 8:1)

Fi~ur 8:1 The Analytical Focus of the Study

Analytical Focus

Transformation
of company:

• products

- relationships

• internaI
competence
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The overall purpose of the study is:
- to develop a conceptual contribution toward an increased understanding
of the dynamics of company transformation using both externai and
internal forces as weIl as their combined influences.

The overall objective is divided into three minor. The first, to develop a
theoretical framework having an internai and an externai dimension on whicb to
describe and understand the transformation of a company through its products.
Next is to perform an empirical study of a company using a longitudinal
reconstructive case method. The final objective is to further develop the
conceptual approach through a critical discussion drawing on the learnings from
the case study.

Frame ofreference

The origin of the reference to two separate but complementary perspectives in
the following is to be found in studies by e.g. Astley and Van de Ven (1983),
Hrebiniak and Joyce (1985), Melin (1989), who, in their argumentation for the
need for aholistic theory about firms and markets, suggest that there are several
forces influencing the company at the same time. The author sees the firm as an
actor influenced by external and by internal forces simultaneously, with no
distinct boundaries between the company and its environment. Again, even
though the study focusses on a border, that between the interaction perspective
and the intraorganizational perspective, the interest is directed towards the
unifying aspects of the two rather than an in-depth distinguishing study of each.

An interactional perspective

In marketing research much of the early inspiration for the network approach
emanates from American sources. Alderson (1965) is known for his perfectly
heterogeneous markets. There is also a relatively extensive tradition of
interorganizational studies where relations existing between organizations are
focussed. Pfeffer and Salancik (1978) speak of external controi of organizations
and Aldrich (1979) describes how networks linking develop between
organixations.

In Sweden the study of distribution systems has a long tradition. Particular
attention to the effectiveness of such systems was drawn in Mattsson' s study
(1969). The tenn "network" came into use first when industrial markets within
the interactional approach became characterized as long-lasting relationships
between selling and buying companies (Mattsson 1980, Axelsson & Easton
(eds) 1992, Johansson 1989, Hägg & Johansson (eds) 1988). This research
became the basis for the claim that well-developed relationships are
prerequisites for the development of the company.
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The general assumption within an interactional approach is that markets are
heterogeneous. In this context the company interacts as a matter of course with
other companies. Interaction in tum creates exchange processes through which
exchange relationships are formed (Cook & Emerson 1984). These relationships
facilitate access to and exploitation of each other's resources. The critical
characteristic of the network is close structures. The limit for the functional
network is then relative and dependent upon how one defmes close structures.

To become competitive the company has to see all contacts with customers as
investments. These links ensure the company is part of a structured system; they
give the companyameasure of controi over its environment. Although' such
networks are stable, they are not static. There is a reciprocity between the
company strategy and the network structure, according to Johanson and
Mattsson (1992). The firm interacts with other companies within an
environment. The main actors in a closely structured network are (in this study)
the suppliers to and the customers/buyers of a particular company, here called
the producer. These actor categories constitute a structure based on the character
of the relationships created as a result of transactions (or of the transactions as
results of relationships). Relationships can be of a cooperative and competitive
character.

Neamess/links/binding are important features of the structure. One can however
define neamess in different ways. It can be seen in its literai spatial sense,
namely, that your supplier is next door. One can also speak of neamess in a
functional v/ay: mutual connection or interdependence. The producer and the
supplier can for example have the same knowledge base for their work. Strength
increases as interdependence grows. Collaboration makes the actors dependent
on each other. A relation implies some kind of transaction between actors
possessing resources forming the base for exchange. The exchange relationships
in networks are defined by Johanson and Mattsson (1985, 1988). The contents
of the relatiol1s which contribute to the definition of the network can be of many
varying types. One could probably talk about a technological or a knowledge
network as weIl as a legal network for the finn. There might also be social
networks (Johannisson 1987).

The study focusses on the relationships that are perceived as being tlle most
important for the development of products. Of these driving relationships those
particularly studied involve buyers and suppliers, also to some extent
cooperative partners and competitors. One dimension of special importance is
the development of new relationships and the breaking off of old ones, as is also
the change activities within the existing relations.
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An internai p erspective

To understand the role of the company in industrial development one has, in
addition to those externai forces understood as relations, observe the major
internai driving forces of the company. In the early works (Hammarkvist et al.
1982, Forsgren 1984) using the network approach, the resources were described
as qualities of the organization. They represented the technical status of the
company, the organization of the company, the knowledge and relations among
the personnel and the financial strength of the company. In 1992 Gadde and
Håkansson distinguish between five types of resources: human, technical,
financial, procurement and marketing. Other bases for division exist, e.g. the
separation between material and symbolic resources (Heligren and Stjemberg
1987, Van de Ven & Ferry 1980).

Corporate culture, the organization structure and management constitute one
aspect of importance in the intraorganizational perspective (Melin 1989, 1990).
Another expression of the "intra" perspective is the financial or economical
description of the company. The production aspect, which comprising the
traditional product-development process within the company, the production,
marketing and supply as weIl as the total the physical resources, are included.
Taken together the resources within the company could be described with
reference to core competence. Competence is the accumulated knowledge of the
members of the organization, including all of the economic and physical
resources, encompassing therewith product development, discovering new
partners and developing new relationships, willingness to invest - in short~ the
voluntary dimension of the internai resources.

Development is a result of the total relations and the internai processes going on
within each particular company. 111e internai development is a combination of
paraIlei and interactive processes: the use of economical resourses, the use of
human and organizational resources and the use of physical resources. The
intraorganizational perspective must observe that organizations consist of
individuals who act and learn that corporate values are fOlTIled. An organization
consists of the values as weIl as the "mental maps" held by the individual
members of the organization (Melin 1989). The values that fOlTIl deep structures
which change slowly and thus give stability to an organization make up the
corporate culture. Management in particular infiuences the behaviour of the
company. Heligren and Melin (1992) have developed the concept industrial
wisdom in order to capture the common values shared within an industry.

Industrial development expressed through products

"Technology is the most fundamental of the core capabilities ofafirm (...) It is
a body of knowledge embodied in human brains and muscles, machines, and
also in software and standard operating procedures ofthe organization." (Itami
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& Numagami 1992:119) Already Schumpeter (1942) meant that products were
important means for understanding development.

My aim is to gain agreater understanding of the performance of one actor
within the industrial network structure. Inasmuch as a producing company
makes many products, to understand the specific exchange relationships at a
specific point in time, one must analyze all of the products in process at that
time. The many actors in the structure at this particular time might not all be
linked through the same network. The importance of the products in detecting
what industrial development is all about is an important topic.

The products are not only the result of a demand but are as much a solution to a
problem, or, in the interactional-approach terminology, the seller's ability to
solve the buyer's problems. The study gives the product a broader definition: it
represents a problem-solving process involving internai considerations within
both the producing company and the exchange relationships established with
suppliers and customers!buyers. Product here becomes a comprehensive concept
embracing the whole process of tranfonnation of resources into sold products.
The changes which can be identified by studying the products represent
industrial development and the products per se are of less interest. Studying the
product is thus in a way a methodological approach employed in order to
identify the roles played by the company. The author suggests that the products
of major importance for the company can be studied as core products.

In the study the human factor is considered to be the most important in the
coordination between the externai and the internal activities. The author argues
that it is the managing and the coordination of interactions in relations together
with internai resources, that playan (the) important role in industrial
transformation. This managing is an interplay between acting and reacting. To
summarize, Figure 8:2 shows the structure given with this frame of reference.
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Fi~ure 8:2 A Dynamic Approach

Transformation
of relationships

Interaction

Methodology

The study is a longitudinal reconstructing case study of one company. For
empirical data, the study examines the product history of a Swedish company
from its startup in 1922 and sixty years on. The data is derived from interviews,
archives, protocols from the board and, for a picture of the actual situation, to
some extent newspaper articles. The level of measurement, the observed level, is
where transactions take place. Both the activities petfonned using the internal
resources and the externai relationships developed for each product of the
company constitute the observed level. Between the level of observation and the
focal unit for the study - in this case the finn - is the level of analysis. The level
of analysis is thus the prominent networks for separate groups of products in the
company called "product networks". In the final part of the analysis the different
product networks of the company are compared in order to reach the focal unit
for analysis, the finn.

The company AB Häggiund & Söner was founded in 1899 for the production
of pieces of carpentry work for local customers in the outskirts of the small town
of Ömsköldsvik, off the northeast coast of Sweden. Starting as a family-owned
firm it developed into a carpenter's workshop and the production evolved into
that of finer carpentry. When the share-holding company was fonned in 1922
the firm was a cabinetmaker with local customers who ordered one piece of
furniture at a time. By beginning of the 90's AB Häggiund & Söner had been a
subsidiary to ASEA. for 20 years. The case study comprises the time period
1922 through 1981 (Anderson 1994). During this period about 120 distinct
products have been produced.

An overview of some of the different kinds of products and the year in which
they came into production is given in Figure 8:3:
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Figure 8:3 An overview ofproducts made by lIÄGGLUNDS 1922-81
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The Findings

The identified core products were: vehicles, electric motors and welding
equipment, mining machines, deck cranes and hydraulic motors. The
organizational structure has developed in close connection with the development
of core products. For a long time all of the products were produced and sold
within one production. In the sixties an organization took fonn around the core
products. During the seventies continuation of this development tumed the
divisions into separate companies. It is relatively clear that the intention was to
keep as much as possible of both production and marketing within the same
location. All of the core products opened up an entrance into markets and
industries where the company had little or no prior knowledge. AIso many of
the new products for the company have been introduced as "innovati9ns" in the
marketplace.

The company culture is characterized by a great interest in technical problems
and challenges. The technical challenges seem to have been more infiuencial as
driving forces than the more economical. The culture is also influenced
throughout the family tradition out of which the company originated. Long time
after the company was sold the traditional "Hägglundsandan" retained its
influence as both a driving and a restraining force.

In the selling of products the development of a relationship with the buyer was
stressed. A normal practice during all production has been to invite the buyer to
Ömsköldsvik the. Most of the core products have been characterized as
competitive in differentiation rather than in cost effectiveness (Gilbert & Strebel
1986). The core products are closely related. The growth of the company is
closely related to the core products. The particular core competence that all the
core products are representatives and developers of has been characterized in
different dimensions.

Core products could be identified in a study of the total assortement of products.
AIso a strong correlation between the extent of expansion and competence
transformation different components of the resource base developed
symbiotically over time. An analysis of product novelty showed that most
products already existed on the market. The products which the company has
introduced to the market throughout the studied period have both relied on the
existing core competence and infiuenced the same.

The qualitative transformation of the core products follows much the same
pattem with regard to capacity to solve the customer problem and capacity to
convey this message. The internaI product development and contacts with
customers has been closely linked to the core products. Core competence
becomes apparent relatively early and is retained through the period, developing
rather radically, albeit that an even pace in interaction with the more regular
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development of the core products. The close contacts with customers facilitated
product modifications and thereby a competitive advantage.

The company culture, seems as being strong, unequivocal and well-articulated,
originates from the leader/ownership of the twenties. Through its provision of
vital support to the company's early achievements and later transformation, it
developed into a strong intemally shared conception which in tum provided the
framework for the organization necessary for the development of human
cornpetence. Central for this culture was interest in technique and finding
solutions in close contact with forernost the custorners.

Structure and/or process - dynarnic's own paradox! The description of the
transformation of resources clearly showed how this took place mainly as a
successive expansion of existing resources. The rnore impulsive changes are to a
great extent associated with products. It is clear that the process chiefly
responsible for the industrial transformation is the company' s competence
conversion. The resource conversion does not occur in a vacuum but within the
structure which the relationships together fonn and provide. There was also a
strong correlation between the development of these relationships on the product
level. A small number of the long term relationships were remarkably
significant, especially in their provision of a sound base for the company.

The network, to sum up, provides the driving force for the company's
transformation, conurrently as the transformation takes place within the
network.
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Conclusion

The change pattems for the products were characterized in two different ways.
First the change of core competence for each core product was seen as either
reactive or proactive. Secondly the transformation within the network structure
was understood in the form of either new/interrupted relationships or of change
within established relationships. This is described in Figure 8:4:

rigure 8:4 The Transformation Role of the Comapy
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Huvudsakliga frågeområden för intervjuer

Produkter

Bilaga 2

Vilka produkter har tillverkats 1922-81?
Beskriv produktens tillkomst, utveckling (och avveckling/avyttring)
Vilka kunder? Beskriv relationerna
Vilka leverantörer? Beskriv relationerna
Vilka konkurrenter? Beskriv relationerna
Vilka samarbetspartners? Beskriv relationerna
Beskriv huvudsakliga förändringar för respektive produkt.
Varianter och typer, större förändringar, produktsortiment, funktion, krav, FoU
Beskriv förändringar av kunderbjudande och produktion
Serviceåtagande, distributör, agenter, kompetens
Beskriv tillgångarnas förändringar
Mar1rnads-, produktions- och finansiella tillgångar
Produktens speciella karaktär och konkurrensförmåga
Varför började produkten tillverkas/säljas? Vems initiativ?
Har några produkter varit mer betydelsefulla än andra för företagets förändring?
Varför? Hur?

Kunderlleyerantörer/distributörer/samarbetspartners för respektive produkt

Beskriv kunderna.
Vilka kunder har varit volymmässigt stora?
Vilka kunder har påverkat produktens utveckling och produktion? Hur?
Kunders respektive Hägglunds beroende av varandra.
Beskriv relationerna till kunder, anpassning, kunskapsutbyte

Konkurrenter

Beskriv relationer till konkurrenterna?
Har konkurrenternas agerande haft något inflytande/påverkan över produkternas
tillkomst/utveckling/avveckling?
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Produkter från AB Häggiund & Söner 1899-1984'

Produkter1

1899-1921
Snickerier, fönster, dörrar mm
Möbler
Kärror, lastvagnar, timmerkälkar, risslor
Höskrindor, skakverk, kastmaskiner

1922-31
Busskarosser (8-10.000 st)
"Toppar" till personbilar

1932-1941
Spårvagn (6 st)
Enhjuliga släpvagnar till personbil, några provex
Dressinkarosser till SJ
Droskbilar på tillhandahållna chassin
Lastbilsflak
Rälsbussar (ca 80 st) och motorvagnar

Bandsåg, ett provex
Bussar till annen
Karosser till trådbussar (125=150 st)
'Gengasaggregat, koffertaggregat
Släpvagnar för gengasaggregat
Skidor och pontoner för flygplan
Svetstransformatorer för bågsvets
Svetsverktyg: tänger för profiler, stötverktyg
för viradukar
Gengaskol
Roterande svetsomformare
Kokspisar för försvaret

År2

1899-1930-talet
1899-31
1910-20-talet
1910-talet

1924-74
1925-38

1932
1933, 1942
1935
1935-38
1935-40
1936,-50,-53-55,-60
-62,-66, 1974-
1937
1938-71
1938-51
1939-44
1939-45
1940-44
1940-67

1940-67
1941-45
1941-67
1941-46, 1961

1 Företaget har inget dokument över den fullständiga produktionen. Denna sammanställning
har jag gjort med utgångspunkt från vissa officiella dokument, ett flertal inofficiella
dokument, produktionsstatistik och muntliga uppgifter från olika personer inom företaget.
Mitt syfte har varit att uppnå en fullständig översikt men jag måste naturligtvis reservera mig
för att eventuellt ha missat några produkter av mindre betydelse.
2 Vad beträffar tidsbestämningen har det ibland varit svårt att få fram huruvida startår
innebär tidpunkt för order, produktionsstart eller leverans. Jag har eftersträvat den tidigaste
respektive senaste, ur utvecklingssynpunkt, relevanta tidpunkten för varje produkt.
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1942-1951
Markradiostationer till försvaret
Motståndssvetsmaskiner
Radiobussar TMR för flygvapnet
Licenstillverkning för Oslo Spårvägar
Flygplan SK 25, detaljer till flygplan J22
Mejerimaskiner samt tankbil för mjölk
El-materiel för spårvagnar
Vedbastuaggregat
Spårvagnar inkl boggier och elutrustning
Skidor-Splitkein
Ambulanser- "PACARD" bil (ca 100 st)
Startapparater för asynkronmotorer YD-kopplare

för svetsomformare samt motorskyddsbrytare och
kontaktorer med överströmsskydd

Asynkronmotorer
Gruvlok
Skolbänkar
Likströmsmaskiner
Boggier och elektrisk spårvagnsmatr. Oslo Spårv.

1952-1961
Skåpbilar till Vattenfallsstyrelsen
Järnvägsmaterial av olika slag, särskilt vagnar
Driv- och löpboggier till SJ (ca 1500 st)
Skrapspel
Traktortransportkärror för försvaret
Signalreparationskärror
Tvättmaskiner för bussar
Växelströmsgeneratorer-reservkraftagg.
Gruvmaskiner - Joy
Asynkrona frekvensomformare
Lokmotorer till SJ (Dieselhydrauliska lok)
Disperator avfallskvarnar
Torn till STRV 74
Startapparater i Stockholm
Borrmaskiner för gruvdrift
Bärbara elverk för försvaret
Gruvmaskiner egna
Hydraulmotorer till fartygskranar
Pansarbandvagn 301
Hydrauliska däckskranar med tillbehör
Svetsutrustningar från Malmö-tillv
Speciella el-utrustningar från Stockholmstillv.
Nordbetong
Släpvagnar till SJ
Legotillverkning av barktrummor till HIAB
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1942-44
1942-67
1942-44
1943-72
1943-46
1943-45
1943-73
1943-45
1944-59, 1969
1945-66
1947-49

1947-67
1948-67
1948-67
1949-50
1950-72
1950-52

1952
1952
1952-61
1950-talet
1954-55
1954-56
1950-60-talet
1954-72
1954-74
1955-67
1955-58
1956-67
1956-59
1956-67
1957-58
1958-
1958-
1959
1959-63
1960
1960-67
1960-67
1960-72
1961
1960-talet
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1962-1971
Vinschar och -motorer
Pansarbandvagn 302
Tunnelbanevagnar, (8 st)
Hydraulmotor Viking
Elektrodfabrik: i Halmstad
Minankare
Ombyggnader av bussar och Spårvagnar

till högertrafik
Hjulmotor och Hydro Wheel
Bgbv 82
Brobv 941
Bygeltruckar
Kranar från Wärtsilä OylAB
Infanterikanonvagn 91
Licensförsäljning av fransk SAMM-motor
Tillbehör till fartygskran: timmerlyfi, gripskopor,

containerspreader
AFV

1972-1981
Tunnelbanevagn från ASJ (ca 550 st)
Re-lok från ASJ och ASEA
Elektriska däckskranar från Helsingborg
Hydraulventiler till motorn
Rälsgående lastmaskiner för tunnlar till 10 km
Rangerbromsar
Skivbromsar
Gantry-kranar
Gaffeltruckar
Armemotorcyklar
Radarhyddor med mast
Marinhuvar
Bandvagn Bv 206
Häggloader
Vapenhuv export
Pansarvämspjästerrängbil 1111
Hjulgående lastmaskiner för 16 km tunnlar
Detaljer för tunnelbanevagnar till Oslo
Pendeltåg Xl från ASJ (ca 250 st)
Renovering Imodifiering av stridsvagn 102
Robotbandvagnar
Rälsbussboggier för Kalmar Verkstad
Gruvtruckar
Tillverkning av SAMM-motorn

1982-3
Hydraulmotor Marathon
Pendeltåg X10, lokkorgar
Stridsfordon 90
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1961-68
1961-71
1962-66
1963
1963-67
1963-67

1965-68
1965
1972-73
1972-73
1968-73
1968
1968-78
1968-

1968
1970-

1972-89
1972-89
1972
1972-76
1972
1973-87
1973-87
1973
1973-74
1973-76
1973-77
1973-74
1974
1974
1974-80
1974-79
1975
1975-76
1975
1976-85
1976-86
1977
1970-talet
1980-

1980
1982-89
1984-

3 Projektet har bara behandlat tiden fram till 1982 varför endast några produkter som har
omnämnts i texten från 1982 och framåt fmns med i denna översikt.
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Antal anställda vid AB Häggiund & Söner1

År Antal År Antal
1922 12 1952 1324
1923 13 1953 1223
1924 14 1954 1223
1925 17 1955 1377
1926 22 1956 1249
1927 26 1957 1286
1928 45 1958 1307
1929 64 1959 1378
1930 81 1960 1464
1931 89 1961 1623

1932 110 1962 1878
1933 115 1963 1829
1934 142 1964 1966
1935 217 1965 2327
1936 227 1966 2643
1937 250 1967 2511
1938 290 1968 1752
1939 325 1969 1726
1940 512 1970 1851
1941 523 1971 1831

1942 619 1972 1832
1943 877 1973 1908
1944 967 1974 1967
1945 768 1975 2143
1946 775 1976 2192
1947 1023 1977 2174
1948 1169 1978 2088
1949 1206 1979 2035
1950 1192 1980 2012
1951 1310 1981 2099

1 Årsmedeltal för hela koncernen.
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Omsättning, vinst och aktiekapital: Hägglunds 1922-81

År Omsättning1, Nettovinst, Aktiekapital Omsättning.
kkr, löpande kkr, löpande kkr, löpande kkr,

1981 års pris2

19223 70 1 66 609
1923 123 2 66 1156
1924 171 1 77 1607
1925 190 4 77 1748
1926 220 5 77 2112
1927 362 6 77 3511
1928 629 8 77 6038
1929 727 9 77 6979
1930 834 8 77 8340
1931 804 6 154 8362

1932 1089 8 154 11543
1933 721 6 154 7787
1934 1199 16 154 12949
1935 1473 30 154 15614
1936 1840 19 154 19136
1937 2445 30 231 24939
1938 3648 10 231 36480
1939 3651 34 231 35415
1940 6057 126 231 52090
1941 5712 270 231 43411

1942 6062 100 231 42737
1943 8353 219 693 81200
1944 11600 228 693 91367
1945 13061 522 693 65303
1946 9329 98 693 86485
1947 12355 508 1039 84014
1948 20332 796 1039 132158
1949 22675 300 1039 145120
1950 22210 695 1558 139923
1951 32150 347 1558 176825

1 Hämtat från årsredovisningar
2 Index framräknat med hjälp av Konsumentprisindexta11914-1985 i Statistiska
meddelanden P 15 SM 8601.
3 Då aktiebolaget bildades omfattar redovisningen inte hela året.
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År Omsättningl, Nettovinst, Aktiekapital Omsättning.
kkr, löpande kkr, löpande kkr, löpande kkr,

1981 års pris2

1952 40170 500 1558 200850
1953 38810 604 4674 194050
1954 31970 797 4674 159850
1955 37710 1156 4674 178416
1956 41170 1318 4674 189382
1957 47010 1325 4674 206844
1958 54598 1542 4674 227401
1959 54856 1723 4674 230395
1960 64064 1847 4674 256256
1961 85582 2175 4674 315128

1962 97264 2464 4674 348281
1963 107171 2763 4674 342685
1964 110349 11 4674 343735
1965 121000 30 4674 397800
1966 164000 -1662 4674 505600
1967 205000 O 4674 585000
1968 160000 880 4674 453000
1969 139000 650 4674 393000
1970 161000 623 4674 403310
1971 187000 626 4674 439128

1972 186000 1845 4674 447511
1973 209000 1633 250000 459879
1974 271000 1089 250000 541570
1975 345000 1933 250000 621817
1976 514000 2594 400000 874242
1977 533000 7000 400000 799500
1978 440000 8033 500000 596555
1979 479000 8128 500000 616000
1980 416000 6846 500000 457600
1981 487000 6893 500000 487000

1 Hämtat från årsredovisningar
2 Index framräknat med hjälp av Konsumentprisindexta11914-1985 i Statistiska
meddelanden P 15 SM 8601.
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Investeringar vid AB Häggiund & Söner 1922-811

År Netto- Fastigheter Maskiner Fastigheter Maskiner
investeringar
1981 års pris Löpande priser

1922 292772 288232 4540 30663 483
1923 86433 24083 62350 2562 6633
1924 26198 4070 22128 433 2354
1925 O O O O O
1926 O O O O O
1927 O O O O O
1928 153610 153610 O 16001 O
1929 156946 123190 33756 12700 3480
1930 105510 O 105510 O 10515
1931 96252 O 96252 O 9255

1932 208301 42400 165901 4000 15651
1933 O O O O O
1934 157982 O 157982 O 14628
1935 1399920 139920 O 13200 O
1936 398050 188750 209300 18149 20125
1937 683400 683400 O 67000 O
1938 758000 758000 O 75800 O
1939 2510234 O 2510234 O 258787
1940 5813738 3760591 2053147 437278 238738
1941 9718158 8223831 1494327 1082083 196622

1942 7727688 4850005 2877683 687944 408182
1943 2403835 1491854 911981 213122 130283
1944 1536248 228557 1307691 32561 186813
1945 4611719 994280 3617439 142040 516777
1946 5673521 2099160 3574361 299880 510623
1947 9120772 6022311 3098461 885634 455656
1948 5180097 2460699 2719399 378569 418369
1949 775770 25574 750195 3996 117218
1950 4723797 O 4723797 O 749809
1951 6080641 2654163 3423797 482575 622996

1 Före 1976 finns inte investeringarna angivna i årsredovisningen. Investeringarna t.o.m.
1975 har framräknats som utgående balans - ingående balans + avskrivningar. Från 1976 är
aktiebolag skyldiga att ange investeringarna och då anges fastighets- och maskininvesteringar
som en summa. Underlaget för beräkningarna för åren 1922-1981 har inhämtats på
Patentverkets Bolagsregister i Sundsvall: AB HäggIund & Söner. Jag har då valt 1981 års
pris, genomgående, som index för fastprisberäkningarna. Som bas för de beräkningarna har
jag använt konsumentprisindextal1914-1985, Statistiska meddelanden P 15 SM 8601.
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År Netto- Fastigheter Maskiner Fastigheter Maskiner
investeringar
1981 års pris Löpande priser

1952 7745990 4521190 3224800 904238 644960
1953 12435520 12435520 O 2487104 O
1954 15739485 3286820 12452665 657364 2490533
1955 5713267 2575046 3138221 536468 653796
1956 3552152 489178 3062974 106343 665864
1957 8323132 4857107 3466025 1103888 787733
1958 16311872 10658269 5653603 2537683 1346096
1959 11682266 6566923 5115344 1563553 1217939
1960 12169712 3449360 8720352 862340 2180088
1961 9550610 3154160 6396000 808759 1640000

1962 12494400 494000 12000400 130000 3158000
1963 19386500 8029000 11357500 2294000 3245000
1964 32074000 11413500 20660500 3261000 5903000
1965 8061400 8061400 O 2371000 O
1966 22512960 14035200 8477760 4386000 2649300
1967 12930000 O 12930000 O 4310000
1968 12056100 O 12056100 O 4018700
1969 14008857 O 14008857 O 4669619
1970 12756226 O 12756226 O 4724528
1971 12371250 O 12371250 O 4948500

1972 25428720 12470400 12958320 5196000 5399300
1973 12840520 2822600 10017920 1283000 4553600
1974 54930600 26754000 28176600 13377000 14088300
1975 6915600 3842000
1976 34525300 20309000
1977 54474000 36316000
1978 49000000 35000000
1979 18379400 14138000
1980 52731800 47938000
1981 39222000 39222000
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Produkternas nyhetsgrad: underlag till figur 4:12

Produkten känd Hägglunds Produkten ny för Hägglunds

Produkten
känd för
marknad

Lastbilsflak: 35
Bussar till försvaret 38
Släpvagn gengas 39
Kokspis f försv 61
Markradiostn fförsv 42
Spårvagn 44
Ambulanser 47
Skolbänkar 49
Mtrl spårvagn licens 50
Skåpbilar 52
Järnvägsmtl 52
Transportkärror försv 54
Signalrepkärror 54
Boggier 54
Elverk försv 58
Släpvagn räls 61
Pbv 30261
Bgbv 72
Brobv72
Kranar Wärtsilää 68
Ikv 68
Samm-motor 68
Tunnelbanevagn 72
Rc-Iok72
Rälsbussar 70-talet
Gantrykranar 73
Radarhyddor 73
Marinhuvar 73
Vapenhuv74
Terrängbil försvaret 74
Detalj tunnelb 75
Pendeltåg 75
Renovering strv 76
Robotbv76
Gruvtruckar 70-talet

Busskarosser 24
Toppar t bilar 25
Spårvagn 32
Släpvagn 33
Dressinkaross 35
Droskbil 35
Rälsbuss 36
Bandsåg 37
Pontoner f flygplan 40
Svetstransformator 40
Svetsverktyg 40
Gengaskol 41
Roterande svets 41
Kokspis f försv 41
Motståndssvetsmaskin 42
Radiobuss f flygvapnet 42
Flygplan 43
Mejerimaskin 43
El-material f spårv 43
Startapp 47
Asynkronmotorer 48
Gruvlok48
Likströmsmaskiner 50
Skrapspel50-talet
Vxströmsgenerator 54
Gruvmaskin Joy 54
Asynkrona frkvomf 55
Lokmotorer 55
Tomstrv 56
Borrmaskin grov 57
Pbv 5959
Nordbetong 60
Legotillv barktrum 60-talet
Elektroder 63
Minankare 63
Bygeltruckar 68
Tillbehör fartygskran 68
Elkranar72
Hydraulventiler 72
Rangerbromsar 73
Skivbromsar 73
Gaffeltruckar 73



Ett industriföretags omvandling Bilaga 7: 2 (2)

Produkt
ny för
marknad

Produkten känd
för Hägglunds
Hydraulmotor Viking 63
Lastmaskiner 72
Häggloader 74
Lastmaskiner 75

Produkten ny
för Hägglunds
Trådbuss 38
Gengasaggregat 39
Vedbastuaggregat43
Tvättmaskiner f buss 50-60
Avfallskvarn 56
Gruvmaskiner egna 58
Hydraulmotor fartygskran 59
Däckskranar 60
Hydr vinschar 61
tunnelbanevagn 62
Hjulmotor 65
Motorcykel 73
Bandvagn 74
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