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Sammandrag 
 

En fusion eller ett förvärv leder till dramatiska förändringar i ett affärsnätverk, vilket påverkar 

leverantörer, kunder och konkurrenter. Syftet med uppsatsen är att diskutera hur Radi Medical 

Systems syn på sina konkurrenter förändras efter att ha blivit förvärvade av St:Jude Medical. Vi 

gör en fallstudie där vi utgår från teori om nätverksbilder (affärsnätverk och affärsrelationer) där 

olika dimensioner analyseras. Vår studie påvisar som tidigare forskning att vissa konkurrenter 

tycks vinna på fusionen och förvärvet. Synen på konkurrenter förändras från att Radi inte 

fokusera så mycket på konkurrenterna till att Radi i vissa fall är inblandade i rättsliga tvister och 

att de börjat intressera sig för vad konkurrenterna gör som en del i sin marknadsföring. Vår 

slutsats pekar på att mer forskning måste ägnas åt att förstå hur relationerna till konkurrenterna 

förändras i samband med en fusion eller ett förvärv. Att förstå relationerna till konkurrenterna 

kan bidra till att minimera konkurrenternas förtjänster. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Fusioner och förvärv har sedan länge varit ett vanligt sätt för företag att generera tillväxt 

(Shrivastava 1986 s. 65). Vi kommer i den här uppsatsen studera det medicintekniska företaget 

Radi Medical Systems (Radi) som har sin bas i Uppsala. Radi förvärvades under slutet av 2008 

av det amerikanska medicintekniska företaget St:Jude Medical (St:Jude) för 250 miljoner dollar. 

Förvärvet skedde med anledning av att St:Jude ansåg att Radi hade produkter som skulle 

komplimentera deras befintliga produktportfölj och accelerera deras tillväxt (St:Judes 

pressrelease kring affären 2008).  

 Omfattande forskning har bedrivits kring fusioner och förvärv, då från ett strategiskt 

perspektiv, organisationsperspektiv eller så har man undersökt integrationsprocessen (Anderson 

et al., 2001 s. 576 ). I vårt arbete utgår vi från nätverksperspektiv vilket ger en mer övergripande 

bild (Henneberg et al., 2006 s. 409). Håkansson & Snehota (1989) utgår i sin artikel från ett 

nätverksperspektiv som består av ett begränsat antal aktörer. Aktörer brukar delas in i kunder, 

leverantörer och konkurrenter (Håkansson & Snehota 1989 s.190). Forskning utifrån 

nätverksperspektivet har tidigare haft fokus på kunder och leverantörer (Anderson et al., 1994; 

Anderson et al., 2001; Öberg 2008). Vi vill i den här uppsatsen, i motsats till tidigare forskning, 

studera konkurrenterna. Konkurrenterna har bland annat av Porter (1979 s. 137) beskrivits som 

viktiga. Porter (1979 s. 141) skriver i sitt arbete kring femkraftsmodellen att konkurrenterna är av 

central karaktär. I Porters (1979 s. 142) arbete skildras värdet av att ha konkurrerande krafter som 

omger företaget. De konkurerande krafterna driver organisationen till att utveckla ytterligare 

konkurrensfördelar (Porter 1979 s.145).  

  Även om forskning kring nätverksperspektivet i samband med fusioner och förvärv främst 

studerat hur synen på leverantörer och kunder förändras så har konkurrenterna också benämnts 

som intressanta (Öberg 2008 s. 19). Homburg & Buccerius (2005 s. 99) anger 

integreringsprocessen som ett problem och menar att företag i sitt integrationsarbete tappar fokus 
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på sina kunder. Konsekvensen blir att kunderna upplever osäkerhet, något som leder till att 

konkurrenterna har en möjlighet att överta vissa kunder och därmed ökar sina marknadsandelar. 

Hertz & Mattsson (2004 s. 50) styrker påståendet och menar att en svår del vid en fusion eller ett 

förvärv är att kontrollera integrationsprocessen, då främst förmågan att kontrollera olika 

relationer däribland konkurrenterna vilket kan ha negativa effekter på förvärvet. Öberg (2008 s. 

19) drar en liknande slutstat och skrivet att konkurrenterna tycks vara de som tjänar mest på en 

fusion eller ett förvärv. Hon skriver vidare att företag i integrationsarbetet efter en fusion eller ett 

förvärv lätt tappar fokus på den dagliga verksamheten och att detta tycks gynna konkurrenterna 

(Öberg 2008 s. 20). Öberg (2008 s. 198) tar i sitt förslag på framtida forskning upp att fler 

nätverksstudier bör göras som inkluderar hur synen på konkurrenter förändras vid en fusion eller 

ett förvärv.  

 

1.2  Syfte 

	  

Vårt syfte är att diskutera hur ett förvärvat företags syn på konkurrenter förändras i och med en 

fusion eller ett förvärv. Vi gör det genom en fallstudie av St:Jude Medicals uppköp av Radi 

Medical Systems år 2008. 

 

1.3  Disposition 

	  

Uppsatsens består av fem avsnitt. Först presenterar vi teoriavsnittet där tidigare forskning, 

nätverksbilder och den teoretiska modellen beskrivs. (2) I det andra avsnittet kommer vi redogöra 

för den metod vi använt oss av, (3)  därefter presenteras de empiriska resultaten innan vi i (4) 

analysen kopplar ihop teori och empiri. Vi avslutar med (5) slutsatser och implikationer för 

framtida forskning samt implikationer för chefer. 
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2. Teori 
 

2.1 Tidigare forskning: Relationer och nätverk 
 

Den nätverksmodell som Håkansson & Snehota (1989 s. 190) utgår från visar att en organisations 

omgivning består av ett begränsat antal aktörer. På det här viset ser det oftast ut på 

företagsmarknader där det finns ett begränsat antal kunder, leverantörer och konkurrenter. Genom 

att kunder leverantörer och konkurrenter utbyter och interagerar i relationer skapas aktivitet och 

resurs länkar till dem. (Håkansson & Snehota 1989 s. 191) Håkansson & Snehota (1995) 

sammanfattar aktörer, aktiviteter och resurser som “ARA modellen”. En relation mellan företag 

kan beskrivas genom ARA-modellen. Mellan företag finns länkar, kopplingar och bindningar. 

Starkare länkar, kopplingar och bindningar innebär starkare relationer (Håkansson & Snehota 

1995 s. 26). 

  Tidigare forskning inom området har belyst nätverk och relationer, då fokuseras främst på hur 

förändringar i en relation mellan två företag påverkas av en fusion eller ett förvärv. Det är dock 

inte bara de två företagens relationer som påverkas utan också andra intressenter som de är 

kopplade till. (Anderson et al., 2001 s. 585; Anderson et al., 1994 s. 2) Anderson et al., (1994 s. 

3) beskriver att det inte bara är det två inblandade företagen som påverkas och gör då en skillnad 

på primära och sekundära funktioner av relationer. Primära är sådant som gäller två parter i en 

dyad och sekundära, även så kallade nätverksfunktioner, är det som händer med omgivningen. En 

fusion eller ett förvärv påverkar såväl primära som sekundära funktioner det vill säga inte bara 

det två parterna som går samman. (Anderson et al., 2001 s. 579) Anderson et al., (2001 s. 579) 

förklarar att fusioner och förvärv har förväntade och oförutsedda konsekvenser på relationer. De 

oförutsedda konsekvenserna bortses ofta från i forskning inom området. Det oförutsedda, det vill 

säga de konsekvenser av till exempel en fusion eller ett förvärv som inte går att förklara, har av 

Holmen & Pedersen (2003 s. 409) beskrivits som nätverkets horisont. Nätverkets horisont 

förändras hela tiden och är intressant att studera ur strategisk synpunkt. I sin studie undersöker de 

hur smalt eller brett ett företags nätverks horisont ska eller borde vara. Nätverkets horisont kan 
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bara beskrivas utifrån en specifik tidpunkt då den ständigt är i rörelse (Holmen & Pedersen 2003 

s. 418 ). I till exempel Anderson et al., (1994)  och Anderson et al., (2001)  ses företag som en 

aktör och relationerna i ett nätverk finns då mellan företag. I verkligheten förhåller det sig inte på 

det sättet utan varje chef har sin individuella syn på hur ett företags nätverk ser ut. Synsättet har 

gjort att en ny teoretisk modell vuxit fram inom litteraturen, den kallas “Nätverksbilder”. (Ford et 

al., 2002 s. 4) 

 

2.1.2 Forskningsläge: Uppdelning av nätverk 

 

Nätverk kan delas upp i affärsrelationer och affärsnätverk. Mellan dessa två finns det 

sammankopplande länkar (Blankenburg & Johansson 1992 s. 17). Företag är sammankopplade i 

affärsrelationer med varandra och de påverkar affärsnätverket långt utanför företagens egna 

gränser (Blankenburg & Johansson 1992 s. 18). Ett företags enskilda relation till ett annat brukar 

beskrivas med begreppet dyad (Anderson 1994 et al., s. 1). Dyader består av relationer mellan två 

aktörer men i och med att det existerar sekundära funktioner, det vill säga att det påverkar andra, 

så är det också en del av ett affärsnätverk (Anderson 1994 et al., s. 3). Vi har valt att i uppsatsen 

hålla isär affärsrelationer och affärsnätverk. Vi gör uppdelningen av affärsrelationer och 

affärsnätverk men vi vill ändå påpeka att de är tätt sammankopplade (Anderson et al., 1994 s. 

13). 

 

2.2 Nätverksbilder 
 

Nätverksbilder är den teoretiska modell som vi kommer att utgå från. Nätverksbilder har tidigare 

använts sparsamt för att analysera fusioner och förvärv. Ett undantag är Öberg et al., (2007 s. 

926) som använder nätverksbilder för att påvisa att chefer efter en fusion eller ett förvärv kan 

behöva ompröva sin nätverksbild. Anledningen till att vi valt nätverksbilder som teoretisk modell 

är att vi likt till exempel Ford et al., (2002 s. 4) ser affärsnätverk och affärsrelationer inom 

företag, främst som något som utgår från varje individ och inte existerar på ett abstrakt plan 

mellan företag. Vad chefer ser som sin nätverksbild beskriver affärsnätverket och affärsrelationen 

(Ford et al., 2002 s. 5-7). Nätverksbilden utgår från chefers syn men går att presentera på en 



	   7	  

företagsnivå (Ford & Redwood 2005). Ford & Redwood (2005 s. 649) förklarar hur dynamiken 

och utvecklingen av en nätverksbild kan se ut om man använder sig av ett längre perspektiv. Ford 

& Redwood (2005 s. 648) studerar ett företag under ett decennium och skapar nätverksbilder från 

flera separata tidpunkter. De visar att nätverksbilden kan vara ett hjälpmedel för att förstå 

utvecklingen av ett företag (Ford & Redwood 2005 s. 656). 

  Vad innefattar då begreppet “Nätverksbilder”?  Fokus inom nätverksbildsperspektivet är på 

hur en chef ska göra för att styra ett nätverk. Nätverksbilden är den subjektiva bild som varje 

deltagare i nätverket har av nätverket. Varje chefs egen bild påverkas av relationer, erfarenheter 

och position. (Ford et al. 2002 s. 5) Henneberg et al., (2006 s. 408) utvärderar 

nätverksbildsmodellen och kommer fram till att den har validitet. Henneberg et al., (2006 s. 415-

416) går igenom nätverkslitteratur (tex Håkansson & Snehota 1989; Holmen & Pedersen 2003; 

Anderson et al., 1994) och formar en modell kring vilka delar en nätverksbild består av. Bilden 

består av åtta olika delar; gränser, center/periferi, aktör/aktivitet & resurs, fokus, integrations 

riktning, tid/uppgift, makt, yttre miljö. Henneberg et al., (2006 s. 419-423) analyserar flera 

chefers nätverk utifrån modellen och slutsatsen är att vissa aspekter är viktigare än andra. De två 

aspekter som visar sig vara vanligast är enligt studien dimensionerna aktörs och makt (Henneberg 

et al., 2006 s. 423). Alla delar är alltså inte lika viktiga. För att studera nätverksbilder på ett 

analytiskt och systematiskt vis ska dock några av aspekterna lyftas fram. (Henneberg et al., 2006 

s. 416) Öberg et al., (2007 s. 929) använder sig i sin studie av fusioner och förvärv av delar av 

Henneberg et al., (2006 s. 416) modell. Öberg et al., (2007 s. 929) fokuserad på de fyra 

dimensionerna; gränser, center/periferi, aktör/aktivitet & resurs, och makt. Vi har valt att använda 

oss av de fyra dimensioner för att genomföra vår studie. Henneberg et al., (2006) presenterar 

dimensionerna på ett utförligare sätt än Öberg (2007) varför referering sker till Henneberg et al., 

(2006). 

   

2.2.1 Affärsnätverk och affärsrelationers koppling till nätverksbilden 
 

Det fyra dimensionerna affärsnätverket och affärsrelationer. Nätverksbilden består av en aktörs 

syn på affärsrelationer och aktörens syn på sin position i affärsnätverket (Ford et al., 2002 s. 

5). Gränser och center/ periferi använder vi för att beskriva affärsnätverkets omgivning. 

Omgivningen har beskrivits som en viktig faktor då det gäller att få en övergripande förståelse 
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kring hur ett nätverk ser ut (Anderson et al., 1994 s. 1). I och med den här uppdelningen ligger vi 

nära Anderson et al., (1994 s. 2) och likt Anderson (et al., 1994) undersöker vi affärsnätverk såväl 

som affärsrelationer inom dessa och presenterar förändringar i det båda perspektiven.  

 Aktör, aktivitet & resurs och makt använder vi för att beskriva affärsrelationerna. Aktör, 

aktivitet & resurs, har i tidigare forskning använts för att analysera relationerna i affärsnätverk 

(Håkansson & Snehota 1995) . En aktörs maktbas har i tidigare forskning lyfts fram som viktig i 

affärsrelationerna mellan olika aktörer (McLoughlin & Horan 2000 s. 219). Här nedan följer en 

kort redogörelse kring vad de fyra dimensionerna mer utförligt innebär. 

 

2.2.2 Nätverksbildens Gränser 
 

Chefer måste välja var man ska drar sin nätverksbilds gränser. En nätverksbilds komplexitet och 

hur omfattande den är beror till stor del på valet av gränser (Henneberg et al., 2006 s. 417). 

Henneberg et al., (2006 s. 417) beskriver gränser utifrån två beskrivande föreställningarna, bred 

och djup, och menar att gränser överensstämmer med vad Holmen & Pedersen (2003) kallar 

nätverkets horisont.  Gränser har alltså två beskrivande föreställningar vilka är bredd och djup. 

Djupet kan mätas i hur många relationer ett specifikt företag har i båda riktningarna, framåt, 

bakåt och hur djupt dessa sträcker sig. Framåt är exempelvis kunders kunder och bakåt är 

leverantörers leverantörer. Bredden används för att undersöka karaktären på relationer som ett 

specifikt företag har med företagen som räknas utanför det formella produkt/ tjänst 

leveranssystemen men som samtidigt har makt att påverka. (Henneberg et al., 2006 s.417) 

 Begreppsapparaten med bredd och djup upplever vi som svår att applicera på konkurrenter. 

Bredd och djup är främst skapade för att beskriva förhållandet till leverantörer och kunder. 

Exempelvis skriver Henneberg (2006 s. 417) om djupet i en relation då syftande på kunders 

kunder. I vårt fall skulle det bli konkurrenters konkurrenter och denna gräns säger oss inget. Vi 

fokuserar i stället mer på beskrivningar hämtade från Holmen & Pedersen (2003). Då det gäller 

nätverkets horisont så studeras här hur smalt eller brett ett nätverks horisont bör eller ska vara 

(Holmen & Pedersen 2003 s. 409). Det finns flera olika bakomliggande anledningar till varför. 

Bland annat är det av intresse för att göra analyser (Anderson 1994 et al., s. 4) och då kanske 

framförallt ur en strategisk synpunkt. Holmen & Pedersen (2003 s. 418) menar nämligen att ett 

företags förmåga att fortsätta vara värdefull i ett nätverk beror på strategin. Det vill säga hur 



	   9	  

företaget inleder och reagerar på förändringar i nätverket. Basen för ett företags strategi är deras 

nätverkshorisont. Viktigt att notera är dock det Anderson et al., (1994 s. 4) skriver om att 

nätverkshorisonten förändras över tid och så möjligheterna till att göra affärer. Användandet av 

nätverkets horisont som strategiskt verktyg är nära kopplat till vad ett företags konkurrenter 

förmedlar med sina handlingar. Därför är det viktigt att företag har uppmärksamhet på sina 

konkurrenters förmedlande funktion. (Holmen & Pedersen, 2003, s.418)  

 

2.2.3 Nätverksbildens Center/periferi 
 

Ford et al., (2002 s. 3) redogör för att ett nätverk kan ha ett tydligt centrum, då syftande på ett 

företag eller en relation som utgångspunk. Att chefer har en allt för centrerad bild av sitt nätverk 

är inte bra och kan leda till att företag inte förstår sitt nätverkets dynamik till fullo (Ford et al., 

2002 s. 3). Om det finns ett centrum så är det logiskt att tänka sig att det också finns en periferi. 

Denna uppdelning är dock inte alltid nödvändig då man kan se nätverket ur ett systematiskt 

perspektiv. Då menas att nätverket är en del av en större helhet. (Henneberg et al., 2006 s. 417) 

 

2.2.4 Nätverksbildens Aktörer/aktiviteter & resurser 
 

Ett nätverk består av olika aktörer, resurser och aktiviteter (Håkansson & Snehota 1989 s. 191). 

Aktörer är till exempel olika företag och dessa binds samman av aktörsbindningar och bestämmer 

hur aktörerna upplever varandra. De formar också företags identitet mot varandra. Bindningar 

skapas i interaktion med varandra och reflekterar integrationsprocessen. Banden mellan två 

aktörer kan påverka synen på olika situationer. Att ses som en nära vän till ett mäktigt och 

avancerat företag kan ses som en resurs i vissa relationer. (Håkansson & Snehota 1995 s. 32) 

Resurser är till exempel av materiella eller kunskapskaraktär där resurskopplingar kopplar 

samman olika resurser mellan två företag. Resultatet av resurskopplingen är hur en relation har 

utvecklas i form av vad som ses som en resurs för företaget i fråga. (Håkansson & Snehota 1995 

s. 26) Företaget har även aktivitetslänkar som bland annat innefattar administrativa, tekniska, 

aktiviteter hos en aktör. Aktivitetslänkar sammankopplar en aktör på olika sätt med andra företag 

när en relation utvecklas. (Håkansson & Snehota 1995 s. 26-27)  
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 En relation går inte att helt dela upp i aktör, aktivitet och resurs utan delarna används parallellt 

med varandra. Syfte med aktör, aktivitet och resurs är att påvisa att det finns olika variationer i 

hur dessa kan se ut beroende på relationen. Det finns relationer som huvudsakligen består av 

aktörsbindningar med det finns också relationer som till största del bygger på resurskopplingar 

eller aktivitetslänkar (Håkansson & Snehota 1995 s. 34). De tre delarna är inte heller oberoende 

utan aktörer utför aktiviteter som aktiverar resurserna (Håkansson & Snehota 1995 s. 35). 

 När man använder ARA modellen så finns det olika typer av kopplingar bindningar och 

länkar. Det följer här nedan en redogörelse för det fem vanligaste som är; Tekniska, Juridiska, 

Sociala, Kunskaps och Administrativa. Tekniska bindningar kan till exempel vara att olika 

tekniska produkter som binder samman företag med varandra. Exempelvis skulle det kunna vara 

två företag som använder samma delar för att sätta samman sina produkter. Den tekniska 

bindningen mellan olika företag är oftast stark (Håkansson & Snehota 1995 s. 13-14). Juridiska 

bindningar kan göra att det skapas relationer med andra företag, exempel kan vara genom lagar 

eller ägande. På vissa marknader är juridiska bindningar ett vanligt fenomen. De juridiska 

bindningarna till andra företag kan användas för att kontrollera relationer eller blockera en annan 

aktör. Juridiska bindningar användas ofta av företag för företagets egen vinning i en relation. 

(Håkansson & Snehota 1995 s. 16-17) Affärsrelationer utförs av människor och de sociala 

bindningarna mellan olika människor bör inte underskattas. Individer interagerar med varandra 

och bygger olika typer av relationer. Varje persons sociala nätverk bygger på personliga 

relationer och kan användas på olika sätt för att utveckla affärsrelationerna. Avsaknaden av 

personliga relationer kan innebära svårigheter för en person som saknar rätt bakgrund att bli 

accepterad och att prestera. (Håkansson & Snehota 1995 s. 15) Alla företag består av människor 

som har olika kunskaper. Den huvudsakliga kunskapen som ett företag innehar är hur resurser ska 

användas samt hur aktiviteter ska utföras. Av den kunskap som man använder sig av inom ett 

företag så kommer stora delar genom relationer med andra utanför företaget. (Håkansson & 

Snehota 1995 s. 14-15) En betydande del av det som pågår i en affärsrelation är av administrativ 

karaktär. Hur administrationen i en relation ser ut påverkar andra relationer då olika aktörer måste 

anpassa sig till varandra om man exempelvis vill ha ett enhetligt administrativtsystem. Ett 

exempel kan vara om en leverantör vill sälja bildelar till ett stort bilföretag så kan leverantören bli 

tvungen att ansluta sig till bilföretagets informationssystem för leverantörer. (Håkansson & 

Snehota 1995 s. 15-16) 
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2.2.5 Nätverksbilden, Makt 
 

Makt har av Emerson (1962 s. 32) definierats som en aktörs förmåga att få en annan aktör att 

utöva aktiviteter som den annars inte skulle göra. Inom nätverksteori så beskrivs gränser mellan 

aktörerna som otydliga på grund av hur olika relationer mellan aktörer kan uppfattas. (Anderson 

et al., 1994 s. 2; Holmen & Pedersen 2003 s. 410). Ur otydligheter kring en relation se ut kan 

frågor om maktfördelningen företagen mellan födas. Makt kan yttra sig i vilken utsträckning 

aktörernas aktiviteter och inblandade resurser uppfattas som relativt oberoende eller relativt 

beroende av varandra. (Henneberg et al., 2006 s. 418-419) Makt dimensionen täcker in styrkan 

hos en relation. Det finns två lägen; starka eller svaga relationer och det förklarar om aktörerna 

har ett starkt eller svagt engagemang (Ganesan 1994 s. 5), som är eller inte är beroende av de 

olika parternas bindningar till av varandra. 

 

2.2.6 Sammanfattning av Analysmodell 
 

Vårt teoretiska ramverk tar upp fyra olika dimensioner, två som beskriver affärsnätverket och två 

som beskriver affärsrelationerna, tillsammans formar de en nätverksbild. Vi vill använda de fyra 

dimensionerna av en nätverksbild för att diskutera hur ett förvärvat företags syn på konkurrenter 

har förändrats. I vår analys kommer vi utgå från de fyra dimensionerna och analysera chefers syn 

på fallföretagets gränser samt hur cheferna syn på center/periferi i nätverket har påverkats; 

chefers syn på vilka aktörer som beskrivs och vilka bindningar som finns till dessa; chefernas syn 

på vilka aktiviteter och resurser som utbyts mellan aktörerna. Avslutningsvis tittar vi på hur 

chefernas syn på styrkeförhållandena, det vill säga maktbalansen, mellan aktörerna ser och såg ut. 
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3. Metod 
	  

3.1 Val av bransch och företag  
 

Vi har valt att undersöka den medicintekniska branschen. Den främsta anledningen är att vi hade 

kontakter inom branschen vilket satte oss i kontakt med chefer inom Radi. Radi grundades i 

Uppsala 1988 och försökte ta fram cardiovaskulära hjälpmedel i form av en trycksensor som 

skulle kunna mäta blodtrycket i hjärtats kranskärl. I slutet av 2008 blev Radi uppköpt av St:Jude.  

  Förvärv är typiska för den medicintekniska branschen, då branschen består av ett litet antal 

stora aktörer som köper upp mindre bolag i hopp om ökad tillväxt. Den medicintekniska 

branschen i allmänhet och den grenen som sysslar med cardiovaskulära undersökningsmetoder i 

synnerhet är präglad av hög konkurrens (Volcanos årsredovisning 2011 s. 11).  Att undersöka 

konkurrenter vid hög konkurrens anser vi ökar sannolikheten för att kunna genomföra studien.  

 Den här studien ämnar undersöka vad som hänt med synen på konkurrenter från och med 2008 

då St:Jude förvärvade Radi.  

 

3.2 Val av metod 

Att använda sig av en kvalitativ fallstudie är vanligt när man som vi studerar affärsnätverk 

(Dubois & Gadde 2002 s. 553). Enkelt uppdelat finns det två typer av fallstudier, antingen 

undersöks ett specifikt fall eller så undersöks flera. Undersöks flera fall brukar det kallas en 

multipelfallstudie. Att göra en multipelfallstudie studie är bra vid jämförelser av ett antal 

specifika variabler. Den enkla fallstudien är att rekommendera vid mer djupgående studier. 

(Dubois & Gadde 2002 s. 558) Då vi vill gå på djupet i vår studie faller valet således på den 

senare av de två. Saunders et al., (2007 s. 139) menar att fallstudien är speciellt användbart för att 

besvara frågor kring “hur”, “vad” och “varför” saker förhåller sig på ett visst sätt. I vårt arbete 

beskriver vi hur synen på konkurrenter förändrats över tid vilket gör att vår studie framförallt är 

beskrivande (Saunders et al., 2007 s. 133-134). Vi gör alltså en beskrivande undersökning och då 
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är det enligt Saunders et al., (2007 s. 139) kutym att man använder sig av en fallstudie. Vid mer 

omfattande studier likt den som Ford & Redwood (2005) gjort har de haft möjlighet att under 

längre tid följa sina studieobjekt. Då vår studie är mindre i omfattning får vi istället återskapa 

vissa delar av sammanhanget kring fusionen och förvärvet genom att använda sekundärdata. 

    Saunders et al., (2007 s. 139) skriver att vid en fallstudie kan flera olika sätt att samla in data 

användas och dessa ska för bästa resultat kombineras, de nämner intervjuer och dokumentstudier 

som två bra sätt. På fackspråk brukar en kombinering av olika sätt att samla in data kallas 

triangulering. Vi använder oss således av intervjuer och dokument i den här fallstudien. I studien 

kommer vi också att använda oss av både en deduktiv och en induktiv metod. Anledningen är att 

vi i studien har rört oss fram och tillbaka mellan det båda metoderna. Att röra sig fram och 

tillbaka mellan teori och metod kallas ibland för abduktion. Abduktion innebär att röra sig fram 

och tillbaka mellan teori och empiri. Vid abduktion modifieras vissa delar av arbetet i samband 

med oväntade empiriska upptäckter eller nya insikter kring det teoretiska ramverket. (Dubois & 

Gadde 2002 s. 559) 

3.3 Val av intervjuobjekt 
 

Vid valet av personer att intervjua ville vi  att de intervjuade skulle vara chefer och om möjligt ha 

olika befattningar inom företaget. Att vi ville ha chefer av olika befattning hade två syften, för det 

första att skapa en så heltäckande bild av företaget som möjligt och för det andra, att cheferna i 

och med sina ledande befattningar borde ha god kännedom kring vårt undersökningsområde. Vi 

ville också att majoriteten av de som vi intervjuade skulle ha varit på företaget innan Radi blev 

uppköpt. Vi har intervjuat två produktutvecklings chefer, en som arbetat på företaget sedan innan 

uppköpet och en som kom in efter. Vi har också intervjuat en marknadschef som varit med sedan 

innan förvärvet. Slutligen har vi intervjuat en chef som är ansvarig för kvalitetssäkringen av 

leverantörer.  

  Vi tog initialt mail kontakt med en av produktcheferna (Intervju 4). Efter vår beskrivning av 

vilka vi önskade tala med så rekommenderade hon oss tre personer att tala med. Vi kontaktade de 

tre personerna via telefon och bestämde möte på St:Judes kontor i Uppsala. Intervjuerna 

genomfördes under två veckor i december 2012. Vid varje intervju använde vi 
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inspelningsutrustning. Vi har transkriberat de delar som är centrala utifrån vår studie i linje med 

vad som rekommenderas av Saunders et, al., (2007 s. 475).	  

 För att få de intervjuade att öppna sig mer förklarade vi att vår avsikt var att de skulle förbli 

anonyma. Att låta de intervjuade vara anonyma kan enligt Saunders et al., (2007 s. 160) vara ett 

sätt att få dem att våga öppna sig mer och man har större chans att få uppriktiga svar på sina 

frågor. Vi har i den empiriska delen valt att presentera de som intervju 1, 2, 3 och 4. Här nedan 

följer en tabell (1) över de intervjuades position, antal år på Radi, antal år på St:Jude och datum 

då intervjun genomfördes.  

 

 Position Antal år på Radi Antal år på St:Jude Datum 

Intervju 1 Sr Kvalitetsingenjör 7 4 Dec 5 

2012 

Intervju 2 Manager, FoU 

Produktutveckling 

8 4 Dec 5 

2012 

Intervju 3 Produkt Manager 8 4 Dec 11 

2012 

Intervju 4 FoU Manager 0 13 Dec 11 

2012 

                    Tabell. 1 Sammanställning av Intervjuade 

 

3.4 Datainsamling 
 

Vi genomförde fyra intervjuer, som Henneberg et al., (2006 s. 419) lät vi respondenterna rita upp 

två nätverksbilder, en före och en efter fusionen och förvärvet. Vi bad dem rita upp vilka 

konkurrenter som fanns/ finns på marknaden. Efter att de ritat genomförde vi djupare intervjuer 

för att förstå deras bilder och kunna analysera dem utifrån vår teoretiska modell och dess 

dimensioner. Frågorna (se Bilaga 1) har utformats för att beskriva var och en av de fyra 

dimensionerna. De fyra dimensioner delar vi in i affärsrelationer, det vill säga aktör, aktivitet & 

resurs och makt, samt affärsnätverket, vilka är gränser och center/ periferi. För att säkerställa att 

alla aspekter täcks in (se analysmodell) under intervjuerna ställde vi också följdfrågor kring de 

svar som respondenterna gav. I presentationen av insamlad data sällar vi oss till tidigare 
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forskning och lägger fram den på ett företags nivå. Även fast nätverksbilden utgår från varje 

individ personliga uppfattningar. (Ford & Redwood 2005; Henneberg et al., 2006) 

 

3.5 Validitet & Reliabilitet 
 

Vi har likt Öberg et al., (2007) valt att utgå från Henneberg et al., (2006 s. 419) dimensioner. 

Anledningen till valet är att vi skulle kunna öka validiteten för vår studie genom att använda en 

etablerad modell. Ett problem med validiteten i vår studie skulle kunna vara att den delvis bygger 

på respondenternas minnen vilket i bland tas upp som ett problem (Semon 2000a s. 10).  Ett annat 

problem är att vi intervjuat chefer på en mellannivå och det är troligt att intervjuer med högre 

chefer hade gett andra nätverksbilder. Även antalet intervjuer, fyra, kan ses som ett problem och 

vi skulle behövt ha fler intervjuer för att få större säkerhet kring resultaten. Vi hoppas att vi delvis 

har kunnat komma runt problemen med minnen, chefer och antalet intervjuade genom att 

använda oss av triangulering. Det gör att vi kan öka sannolikheten för att primärdata verkligen 

säger det som vi tror att den säger (Saunders et al., 2007 s. 139). 

  Då det gäller uppsatsens reliabilitet finns det ett generellt inbyggt problem kring att använda 

sig av en undersökningsmetod som inte är standardiserad. Anledningen är att det kan bli svårt för 

andra forskare att återskapa arbetet eftersom undersökningar avser att visa en specifik verklig 

situation (Saunders et al., 2007 s. 319). Vi har undersökt ett specifikt fall, på en speciell marknad, 

en marknad som kännetecknas av hög konkurrens och ett litet antal aktörer. Att marknaden är så 

specifik och att den präglas av hög konkurrens gör det svårt att dra några generella slutsatser 

utifrån resultaten av studien. Studien syftar till att beskriva det valda fallföretagets situation. Den 

syftar inte till att göra en mer allmän beskrivning. Med bakgrund av att vi inte gör en generell 

beskrivning anser vi att det inte är ett problem att reliabiliteten kan anses vara lägre. Kunskap kan 

skaffas från ett specifikt fall och kan då ses som en styrka snarare än en svaghet. Varje specifikt 

fall kan bidra till nya lärdomar. (Dubois & Gadde 2002 s. 554) 
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3.6 Presentation av insamlad data 
 

Data presenteras utifrån analysmodellens begrepp där vi gör indelningen i affärsrelationer och 

affärsnätverk. Vi kommer först att presentera affärsnätverket före och efter fusionen och 

förvärvet där efter kommer vi göra likadant med affärsrelationerna. 
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4. Empiri: St:Judes förvärv av Radi   

4.1 ”Lilla” Radi blir ”stora” St:Jude  
 

År 2008 var Radi världsledande inom två produktsegment (KTH 2009). De två 

produktsegmenten som Radi var ledande inom var “Hemostasis Management Devices” och 

“Intravascular Sensors” (Intervju 2 2012). 

Radi förvärvades av St:Jude år 2008 och blev efter det kvar i Uppsala. Radi kom att bli 

St:Judes kompetenscentrum för mikroteknik. St:Jude har i Uppsala fortsatt att arbeta med Radis 

produkter inom “Hemostasis Management Devices” och “Intravascular Sensors”. (St:Jude 

Medical 2011) St:Jude köpte initialt Radi för att de två företagen hade konkurrerande produkter 

inom området “Hemostasis Management Devices” (Intervju 2 2012). Hemostas betyder 

avstannande av blödning och enkelt beskrivet så är de vad det här två produkterna gör. Femo-

seal, Radis produkt fungerar genom att två små skivor klämmer till kärlväggen från båda sidor 

och Angio-seal, St:Judes, genom en liten täckplatta som ”tätar” på kärlets insida. (Uppsala 

Akademiska Sjukhus 2007; Uppsala Akademiska Sjukhus 2008) 

  St:Judes intresse för Radi uppkom då Femo-seal ansågs var för likt deras Angio-seal. St:Jude 

agerade då kraftfullt genom att vidta rättsliga åtgärder och stämde Radi (Intervju 2 2012). I 

efterhand är det dock inom området med “Intravascular Sensorer” som St:Judes har genererat 

bäst avkastning (Intervju 1 2012). Då genom produkten PressureWire (PW) där man mäter 

Fracional Flow Reserve (FFR). I ett pressmeddelande från 2009 beskrivs FFR:  
 

FFR är ett index för att bestämma den funktionella betydelsen av en kranskärlsförträngning, dvs. förträngningens 

inverkan på syretillförsel till hjärtmuskeln. FFR mäts med en trycksensor, PressureWire® . FFR ger därmed 

interventionella kardiologer en precis vägledning i vilket kärl som behöver behandlas med en stent och vilka som 

bör behandlas medicinskt hos flerkärlssjuka patienter. (Radi pressmeddelande 2009) 

 

Tidigare hade mätning av hjärtats kranskärl främst gjorts genom att kärlen röntgades. Det nya 

med PW som mäter FFR är att det ger ett index som beskriver hjärtats kranskärl och indikerar om 

graden av förträngningar. (Radi pressmedelande 2009) Det är inom ”Intravascular Sensors” som 
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St:Jude i nuläget fokuserar sina resurser. “Hemostasis Management Devices” erhåller mindre 

anslag ur budgeten. Den här bilden ger intervjuperson 2 (2012) av situationen: “Man jobbar på 

med PW fast lite grann på hemostas bara för att hålla de flytande.” Då det gäller produkterna 

inom “Hemostasis Management Devices” så säljer St:Jude främst sin ursprungliga produkt först 

(Angio-seal) om det blir problem med dessa så säljer St:Jude den produkt som kommer från 

gamla Radi (Femo-seal) (Intervju 2 2012). St:Jude gör så trots att produkterna från Radi beskrivs 

som bättre. Ingen marknadsföring görs idag för Femo-seal men trots detta så säger intervjuperson 

1 (2012) att det är det många kunder i Europa som bara vill ha Femo-seal. 

 
Det är sådan efterfrågan i Europa, kunderna vill ha den, det säger, vi vill inte ha Angio-seal vi vill ha den andra, 

vi får inte marknadsföra den så det har gått på djungel trumman. (Intervju 1 2012)  

 

Det två olika produktsegmenten som ovan beskrivits har var och en för sig olika konkurrenter 

(Intervju 1 2012; Intervju 2 2012; Intervju 3, 2012). Tabell 2 visar en sammanställning av 

produktsegmentet ”Hemostasis Managment Devices” och tabell  3 visar en sammanställning av 

produktsegmentet ”Intravascular Sensors”. Volcano och Abbott med deras respektive produkter 

är konkurrenter till Radi inom var sitt produktsegment. Volcano och Abbott kommer vi till i 

avsnitt 4.3 respektive 4.4.  

  Tabell 2 och 3 redogör för samtliga företag och produkter som berörs i uppsatsen. 
 

Produktsegement Hemostasis Management 

Devices 

 

Företag: Produkt: 

St:Jude Angio-seal 

Radi Femo-seal 

Abbott Starcloser 

 Tabell. 2 Sammanställning av Hemostasis Management Devices 
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Produktsegment Intravascular Sensors  

Företag: Produkt för Fracional Flow Reserve (FFR): 

Radi (från 2008 St:Jude) PressureWire (PW) 

Volcano Primewire PRESTIGE 

  Tabell. 3 Sammanställning av Intravascular Sensors 

4.2 Radis affärsnätverk: Ett litet företag med fokus på sig själv 
  

Den medicintekniska marknaden i allmänt domineras av ett litet antal stora företag som ständigt 

är på jakt efter nya småföretag och/eller produkter som kan leda till ökad tillväxt (Intervju 1 

2012). De stora aktörerna är exempelvis Johnson & Johnson, Medtronic, Boston Scientific och 

St:Jude (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). Johnson & Johnson har exempelvis 128 000 anställda 

i 60 länder (Johnson & Johnson 2012). 

Ett av de små företagen var innan förvärvet Radi. Radi var före förvärvet starkt fokuserade 

(produktion, personal, kundtjänst och lager) till Uppsala vart ifrån företaget också styrdes 

(Intervju 2 2012). Före förvärvet hade de anställda på Radi nära till sina chefer och de hierarkiska 

strukturerna var i det närmaste obefintliga. Då anställda behövde vägledning kring sitt arbete 

fanns en enkel rak kommunikation med chefer och ägare. (Intervju 3 2012). Ägarna bestämde 

vad som skulle göras och vad som kunde vänta (Intervju 1 2012). På Radi hade det flesta 

anställda insikt i företaget. Radi var då i centrum och beslut kunde tas snabbt (Intervju 1 2012). 

Före förvärvet hade Radi i stort sätt bara fokus på sina specifika konkurrenter inom de två 

produktsegmenten “Hemostasis Management Devices” och “Intravascular Sensors”. Radi 

fokuserade på sina egna resurser och sin innovativa förmåga för att skapa tillväxt. Det beskriv att 

intresset för vad konkurrenterna inte var stort då Radi hade sin egen inriktning vilket innebar att 

man från Radis håll försökte vara först på marknaden med nya produkter. (Intervju 1 2012) I 

intervju 1 (2012) ges följande beskrivning av Radis inriktning:  

 
Vad vi gjorde då var att vi var alltid först ut på marknaden med olika device som inte fanns i världen. (Intervju 

1 2012) 
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4.3 St:Judes affärsnätverk: Ett stort företag med fokus på omgivningen  
 

Den medicintekniska marknaden har efter förvärvet inte förändrats avsevärt från 2008 till 2012 

utan domineras fortsatt av ett litet antal stora företag däribland St:Jude. Idag har St:Jude sitt 

europeiska lager i Holland. Placeringen av lagret i Holland innebär att om en kund behöver en 

produkt så måste beställningen skickas via Holland. St:Jude har idag en internationell kundtjänst 

dit kunder får vända sig om de har förfrågningar eller problem. (Intervju 1 2012)  

St:Jude har implementerat ett omfattande rapporteringssystem för att säkerställa att 

huvudkontoret uppdateras kring Radis förehavanden (Intervju 4 2012). Intervjuperson 4 (2012) 

beskriver att hon rapporterar till chefer som sitter i USA . Att rapportera till USA beskrivs som 

“trögt” och tar längre tid. (Intervju 2 2012). Att samarbeta med andra eller att skapa ny kontakter 

beskrivs idag som svårare då intervjuperson 1 (2012) säger att fler instanser måste passeras. En 

instans som St:Jude har är en juristavdelning dit chefer ska vända sig för att få medgivanden 

(Intervju 1 2012). Rent praktiskt innebär förändringarna som St:Jude gjort att chefer på Radi idag 

behöver tänka mer på vilka andra företag som de kan samarbeta med. Det är till exempel svårt för 

Radi att samarbeta med någon inom branschen om företaget är en stor konkurrent till St:Jude 

inom ett annat område. (Intervju 3 2012) Så här ser en av de intervjuade på det försvårade 

arbetet: 

 
Från där jag står är det väldigt lika men då St:Jude har så jäkla många produkter så blir det genast svårare. 

(Intervju 3 2012) 

 

Radi är efter förvärvet bara en liten del av hela St:Jude. De intervjuade som varit med sedan 

innan förvärvet menar att det totalt sätt inte vet i närheten av lika mycket om företaget de arbetar 

för idag. Att hålla reda på de andra delarna av St:Jude och deras konkurrenter beskrivs som svårt. 

(Intervju 1 2012; Intervju 2 2012; Intervju 3 2012) Det beskrivs också som att Radi idag bara är 

en “site” bland cirka 20 andra i världen, det vill säga Radi är bara en liten del av stora St:Jude. 

(Intervju 2 2012) Så här beskrivs den nuvarande situationen i Intervju 1 (2012): 

 
Det var mycket enklare förut, av vår organisation kan jag idag cirka 20-30 procent. Den andra delen förstår jag 
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inte. (Intervju 1 2012) 

 

Det är fler saker än att begripa den totala organisationen som har varit problematiska under 

integrationsprocessen (Intervju 2 2012). Intervjuperson 2 (2012) beskriver att det från St:Judes 

sida har haft svårt att förstå varför konkurrenten Volcano har gjort framsteg efter förvärvet. 

Volcanos tillväxt kunde St:Jude inte förutsäga innan förvärvet och det har fått konsekvenser. I 

och med att Volcano tagit marknadsandelar så har St:Jude börjat intressera sig för vad Volcano 

gör. I Uppsala var man inte förberedda på att Volcano skulle ta marknadsandelar på det viset som 

de gjort och nu har konkurrensen tilltagit avsevärt (Intervju 2 2012). Så här ser Intervjuperson 2 

(2012) på situationen:  

 
Vi i Uppsala har alltid varit underdogs liksom vi har inte behöver bry oss så mycket om det andra, nu måste vi 

mer kolla vad konkurrenterna gör. (Intervju 2 2012) 

 

4.4 Radis enkla affärsrelationer  
 

Radi var verksamma inom två produktsegment; “Hemostasis Management Devices” och 

“Intravascular Sensors”. Då det gäller den förstnämnda, “Hemostasis Management Devices”, så 

beskrivs konkurrenterna främst vara St:Jude och Abbott med produkterna Angio-seal respektive 

Starcloser. Radis konkurrerande produkt var på den här marknaden Femo-seal. Då det gäller den 

andra delen, den del som arbetar med “Intravascular Sensors och där Radi hade sin produkt PW, 

så beskrivs bara en huvudsaklig konkurrent vilket var det amerikanska företaget Volcano med 

deras produkt Primewire PRESTIGE. (Intervju 2 2012) Intervjuperson 2 (2012) säger så här om 

Volcano: 

 
Om man bara ser på förmågan att mäta tryck så har vi bara en och det är Volcano. (Intervju 2 2012) 

 

Intervjuperson 1 (2012) ser på relationen till konkurrenten Abbott som bra innan förvärvet. När 

det gäller Volcano så har det alltid varit en spänning och Volcano har inte dragit sig för att testa 

nya metoder för att sälja sina produkter. Även om dessa i vissa fall varit omoraliska (Intervju 3 

2012). Även om relationen innan var spänd så var Volcano inte så intresserade av Radi. I Intervju 

3 (2012) ges följande syn på varför: 
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På Radi var vi hyfsat små i USA ändå om man jämför med St:Jude, så vi uppfattades nog inte lika mycket som 

hot från Volcano. (Intervju 3 2012) 

 

Då det gäller relationen till St:Jude beskrivs den innan förvärvet som välfungerande. Det kunde 

dock vara spänt när säljarna från det olika företagen möttes ute hos kunder. Spänningarna 

intensifierades efter att Radis försäljning av Femo-seal tog fart och tog marknadsandelar. Angio-

seal, St:Judes produkt hade fram till dess dominerat marknaden i 10 års tid (Intervju 3 2012).  

  Radi beskrivs som en marginell aktör på den medicintekniska marknaden (Intervju 2 2012). 

Intervjuperson 2 (2012) ger följande beskrivning av hur det var att vara ett litet företag:  

 
Vi var mer under radarn på Radi tiden, ingen var på oss, vi var privat ägt så vi behövde inte skylta med 

börsrapporter. (Intervju 2 2012) 

   

Att Radi var ett litet företag gjorde att de bland annat ofta kunde undvika att bli stämda. I den 

medicintekniska branschen är patentfrågor centrala och många stämmer varandra för att stoppa 

konkurrenters framfart. Innan förvärvet var rättsliga tvister något som Radi sällan var inblandade 

i. (Intervju 2 2012) Intervjuperson 2 (2012) säger följande om situationen innan: 

 
Vi hade ju aldrig kommit på tanken att börja strida om patent här hade vi ju aldrig haft intresse eller muskler. 

(Intervju 2 2012) 

  

På Radi fokuserade de i stället på sina egna resurser. Radi hade en stark resurs i att de arbetade 

nära sina kunder. (Intervju 1 2012) Såväl i St:Judes pressrelease kring affären (St:Jude Medical 

2008) som i en intervju med en av delägarna i Radi gjord ett år efter affären, kan läsas att en av 

Radis styrkor är just att Radi arbetat så nära sina kunder (KTH 2009). Radi var också 

konsekventa med att fokusera på att sälja sina produkter genom att påpeka fördelarna med dem 

och inte genom att smutskasta sina konkurrenter (Intervju 3 2012). Intervjuperson 1 (2012) 

förklarar Radis säljstrategi: 

 
På Radi tiden då var det så här, vi ville sälja prylar som läkarna ville ha, vi ville inte sälja prylar för att vi snacka 

skit om andra, det var i varje fall en hård stringent linje. Vi vet att konkurrenterna snackar skit om oss. (Intervju 1 

2012) 
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4.5 St:Judes komplexa affärsrelationer  

 

Konkurrenterna efter förvärvet är i stort de samma som innan. Den största skillnaden mellan före 

och efter förvärvet är här att St:Jude inte längre är en konkurrent till Radi. I övrig ser de 

intervjuades bild av konkurrenterna i stor ut på ett likartat sätt (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012; 

Intervju 3 2012; Intervju 4 2012). 

I dag är Radi en del av St:Jude,ett företag som bevakas av såväl aktieägare som konkurrenter. 

Det mesta som St:Jude gör leder till diskussion hos konkurrenterna som sedan agerar utifrån 

detta. (Intervju 1 2012) I intervju 3 (2012) ges följande syn på vad det innebär att Radi blivit 

St:Jude: 

  
Fördelen med att vara stor är att man kan synas och höras mer. Vilket innebär att man som konkurrent ser oss 

som ett större hot. (Intervju 3 2012) 

 

När Radi blivit St:Jude ökade resurserna, ekonomiskt såväl som materiellt. St:Jude har fokus på 

sina konkurrenter och de drar sig inte för ta strider mot andra företag om så bara för att sakta ner 

deras utveckling inom områden där St:Jude ligger efter med utvecklingen. (Intervju 2 2012) En 

metod som St:Jude använder sig av för att sakta ner konkurrenters utveckling är genom stämma 

dem. När St:Jude stämmer ett företag måste företaget som blir stämt stå stilla med produkten som 

stämningen gäller till och med att frågan är uppklarad. Konsekvensen av de rättsliga åtgärderna 

blir att företag stämmer varandra fram och tillbaka. Även om det stämda företaget i själva verket 

inte vill, så är praxis att företaget som blir stämt kommer med en repressalie. (Intervju 2 2012) 

Flera tvister har uppstått mellan St:Jude och Volcano angående patent gällande produkterna inom 

“Intravascular Sensors” (Intervju 2 2012). Intervjuperson 2 (2012) säger att en talesman för 

Volcano uttryckte sig så här i en intervju efter en stämning; “vi väljer att slåss med våra 

produkter istället för patent.” Intervjun som Intervjuperson 2 (2012) hänvisar till gjordes 2012-

10-25; Volcanos VD Scott Huennekens menar där att Volcano vill tävla på marknaden och inte i 

domstolar men att St:Jude fortsätter med sin hårda linje och tar till aggressiva rättsliga åtgärder. 

St:Judes taleskvinna Amy Jo Meyer säger i samma artikel att man inte har några kommentarer 

kring fallet. (Bloomberg 2012) En anledning som tas upp kring varför St:Jude agerar med 
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rättsliga åtgärder är att i stort sätt hela 2010 ägnades åt till omstruktureringar i Uppsala, bland 

annat flyttades vissa delar av säljorganisationen till Veddesta utanför Stockholm där St:Jude 

sedan tidigare har sitt Svenska kontor.  

Volcano har under perioden efter förvärvet tagit marknadsandelar då främst i USA där 

organisation var helt intakt vilket innebar att arbetet kunde fortgå ostört. (Intervju 2 2012; 

Intervju 3 2012) Volcano har sedan 2009 haft en tillväxt på cirka 50 procent och av dessa är 

ökningen inom “Intravascular Sensors” en stor del (Volcano årsredovisning 2011 s.10-15). 

Säljare hos Radi innan förvärvet fick sluta efter, något som hade negativa konsekvenser, så här 

beskrivs det i Intervju 3 (2012): “När fel personer försvinner så är det öppen dörr för 

konkurrenter.” Kort tid efter förvärvet så har marknaden förändrats från att Radi nästan har 

monopol på FFR marknaden till att Volcano har tagit stora marknadsandelar (Intervju 3 2012). 

En beskrivning av marknadens utveckling ges i Intervju 3 (2012): ”För 7 år sen hade vi 90 

procent av FFR marknaden [“Intravascular Sensors”]. Nu har vi 65 procent.”  

I USA, England och Tyskland gjorde St:Jude likartade misstag. St:Jude gjorde sig av med 

kompetenta säljare och ersatte dem med inkompetenta vilket gav Volcano möjligheter. Säljaren 

som fick lämna St:Jude kunde söka sig till Volcano och ta med sig de upparbetade 

kundrelationerna från Radi tiden. Utöver att säljarna försvann så gjorde St:Judes ekonomer olika 

neddragningar på Radi. En neddragning som ekonomerna gjorde var att de tog bort instrument 

från sjukhus som stod där på lån från Radi. (Intervju 3 2012) Det här beskrivs också som ett 

misstag i Intervju 3:  

 
Det blir en öppen dörr och så tappar man 20 procent av marknaden på en kvart. (Intervju 3 2012) 

 

Volcano agerade när St:Jude tog bort sina maskiner genom att utan betalning ställa dit sina egna 

produkter. St:Jude försökte då att ta betalt eller låna ut små konsoler, något som gjort att Volcano 

har haft möjlighet till ökad tillväxt då kunderna inte var beredda att göra denna investering. 

Trenden har i nuläget vänt men Volcano har hunnit ta stora andelar av marknaden. (Intervju 3 

2012) 

  I andra länder har St:Jude inte gjort samma misstag som med säljarna i USA, England och 

Tyskland. Då har St:Jude inte tappat marknadsandelar på samma vis. (Intervju 3 2012) Misstagen 

har nu gjort att St:Jude är mer intresserade av Volcano. Bland annat så studerar man Volcano för 
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att säljare inom St:Jude begär att kunna få försäljningsargument gentemot deras produkter. 

(Intervju 3 2012) I intervju 3 (2012) beskrivs att konkurrensen inom “Intravascular Sensors” 

intensifierats. Vad man från St:Judes håll praktiskt gör förklaras på följande vis: 

 
Idag har vi en säljkultur med mer vassa armbågar, mer att peka ut vad de gör dåligt. (Intervju 3 2012) 

 

Att konkurrensen inom “Intravascular Sensors” intensifierats beskrivs också i Volcanos 

årsredovisning (2011 s. 11). Där står det att möjligheterna är stora på den medicintekniska 

marknaden vilket gör att konkurrensen är hård och att företag i branschen använder sig av stora 

resurser för att på ett aggressivt sätt marknadsföra sina produkter. Det är inte bara inom 

säljorganisationen som förändringen har haft konsekvenser. Även i förhållandet till leverantörer 

ser det annorlunda ut (Intervju 1 2012).  

På den medicintekniska marknaden är det en komplex process att bli en auktoriserad 

leverantör. Att det är så komplext beror på hårda lagar och regler och det leder till att det finns 

väldigt få leverantörer. Få leverantörer leder till att nästan alla företag har samma leverantörer. 

(Intervju 1 2012) Så här beskrivs situationen idag: 

 
Men vi känner nu när vi är ute att vi är mycket större i rocken. Om man tittar på leverantörsledet så är det stor 

skillnad. (Intervju 1 2012)  

 

Det finns en skillnad mellan före och efter förvärvet kring hur leverantörerna agerar. St:Jude är 

ett stort företag på då de har så många olika produkter hos en leverantör är St:Jude viktig. St:Jude 

är en av de största kunderna till leverantörerna vilket gör att de kan dra fördelar i förhållande till 

konkurrenter. Leverantörerna jobbar hårdare för att tillfredsställa behoven och kraven som 

St:Jude ställer. (Intervju 1 2012) 

I intervju 1 och 2 (2012) beskrivs att konkurrensbilden har förändrats då det gäller såväl 

säljorganisationen som kring leverantörerna. Bilden av konkurrensen har dock inte förändrats lika 

mycket inom båda det två produktsegmenten som Radi var verksam inom före förvärvet det vill 

säga “Hemostasis Management Devices” och “Intravascular Sensors”. (Intervju 2 2012) 

Anledningen till att inte konkurrensbilden förändrats på samma sätt inom det två 

produktsegmenten beror på att produkterna inom “Hemostasis Management Devices” i princip 

säljs på postorder och det nya säljarna behövde då inte ha någon större inblick och förståelse i hur 
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produkten fungerade. Dessutom säljer St:Jude i första hand sin egen befintliga produkt Angio-

seal och först i ett senare skede produkten Femo-seal som kom från Radi. (Intervju 2 2012) 

Säljarna av produkter arbetar inte så nära kunden längre, en anledning som anges till detta är att 

det inte är lika enkelt nu när man kommer från St:Jude som är ett så stort företag. (Intervju 2 

2012) 
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5. Analys av de intervjuades syn på konkurrenter 
 

Det gick i vår teoridel att läsa om hur kunder och leverantörer tidigare undersökts i samband med 

fusioner och förvärv. Synen på konkurrenterna har fått begränsat med uppmärksamhet trotts att 

konkurrenter beskrivits som en viktig aktör (Öberg 2008 s. 19). I vår analysmodell tog vi upp 

fyra olika dimensioner, två som beskriver chefers syn på sitt affärsnätverk och två som beskriver 

dess affärsrelationer, tillsammans formar de en nätverksbild. Med hjälp av vår analysmodell 

analyserar vi vår empiriska studie av St:Judes förvärv av Radi det vill säga hur chefer på Radi ser 

på sina konkurrenter. Analysen är uppdelad utifrån de begrepp som finns i vår analysmodell; 

Affärsnätverket, gränser (nätverkets horisont) & center/ periferi och Affärsrelationer, aktör, 

aktivitet & resurs och makt.  

 

5.1  Radi & St:Judes affärsnätverk; synen på konkurrenterna  
 

Före förvärvet sätter de intervjuade på Radi gränserna vid sina specifika produktkonkurrenter 

medan de efter förvärvet beskriver att det blivit betydligt svårare då St:Jude har många 

konkurrenter inom olika områden. Henneberg et al., (2006 s. 417) beskriver hur chefer själva 

måste välja vart de ska drar sin nätverksbilds gränser och hur bildens komplexitet beror på hur 

gränserna sätts. Det är till exempel svårt för de i Uppsala att samarbeta med ett annat företag 

inom branschen om det är en stor konkurrent till St:Jude inom ett annat segment. 

  De intervjuade beskriver hur de innan förvärvet var avsevärt enklare att göra affärer då de 

visste vilka som var konkurrenter och att det bara var att fråga ägarna om deras åsikt angående 

potentiella samarbeten. Anderson et al., (1994 s. 4) och Holmen & Pedersen (2003 s. 409) menar 

att ett nätverks horisont (gränser) förändras över tid och så också just möjligheterna till att göra 

affärer. Användandet av nätverkets horisont som strategiska verktyg är nära kopplat till vad ett 

företags konkurrenter förmedlar, därför är det viktigt att företag har uppmärksamhet på sina 

konkurrenters handlande. (Holmen & Pedersen 2003 s. 418) Radi hade fokuset på sig själv innan 

förvärvet men i och med förvärvet så börjar Radi uppmärksamma vilka konkurrenter som finns 



	   28	  

och hur de arbetar. Holmen & Pedersen (2003 s. 418) menar att ett företags förmåga att fortsätta 

vara värdefull i ett nätverk beror på deras strategi. Det vill säga hur de inleder och reagerar på 

förändringar i nätverket. Basen för ett företags strategi är deras nätverks horisont. Vi har 

redogjort för hur konkurrenter har dragit fördelar av att Radi och St:Jude gick samman och tagit 

marknadsandelar. St:Jude har reagerat genom bland annat juridiska åtgärder. 

Ett nätverk kan ha ett tydligt centrum, då syftande på ett företag eller en relation som man 

utgår från (Ford et al., 2002 s. 3). Radi innan förvärvet var ett företag där fokus inte låg på 

konkurrenterna utan på sig själv och sitt eget innovativa arbete. Radi var då centrum för såväl 

personal, lager, kundtjänst och utveckling. I dagsläget är det bara utvecklingen som fortfarande 

sker i Uppsala. Huvudkontoret ligger i USA och lagret har flyttats till Holland och kundtjänsten 

är internationell. Detta har inneburit att beslut inte kan fattas lika snabbt längre. Radi var mer 

centrerat på sig själv innan förvärvet och på sina produkter. Efter förvärvet har man mer börjat 

engagera sig kring vad konkurrenterna gör. Enligt Henneberg et al., (2006 s. 418) så skulle det 

kunna definiera som att Radis konkurrenter befann sig i periferin av Radis nätverksbild före 

förvärvet. Förflyttningen av centrum av nätverket kan också beskrivas utifrån den 

medicintekniska marknaden. Det som hänt är att Radi nu är en del av St:Jude. St:Jude är nu 

utgångspunkten för nätverket och Radi är bara en liten del av denna nätverksbild. Konkurrenterna 

ser inte längre Radi utan de ser St:Jude en medicinteknisk jätte med stora resurser. 

 

5.2 Radi & St:Judes affärsrelationer; synen på konkurrenterna 
 

Det beskrivs i intervjuerna att även om det är ungefär samma företag som Radi konkurrerar med 

innan och efter förvärvet så har affärsrelationerna till dessa förändrats avsevärt. Sedan innan 

förvärvet var Radi och dess konkurrenter sammanbundna genom främst aktörsbindningar. 

Aktörsbindningarna är främst tekniska genom de produktsegment som Radi konkurrerar med 

andra företag om, det vill säga “Intravascular Sensors” och “Hemostasis Management Devices”. 

Tekniska bindningar kan vara just olika tekniska produkter som binder samman företag med 

varandra. (Håkansson & Snehota, 1995 s. 13-14). I och med att Radi blir uppköpt försvinner en 

konkurrent nämligen St:Jude, dock får förvärvet till följd att St:Jude inte satsar på produkten utan 

bara på sin egen produkt Angio-seal. För konkurrenterna kring Femo-seal innebär uppköpet att 

man nu får vad Håkansson & Snehota (1995 s. 26) skulle definiera som en aktörsbindning 
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mindre. 

Bindningen inom produktsegmentet “Intravascular Sensors” till Volcano förändras inte initialt 

från Radi/St:Jude håll däremot kan man se att Radis konkurrenter nu är knutna till ett betydligt 

större företag nämligen St:Jude. Detta i linje med vad Håkansson & Snehota (1989 s.191) tar upp 

kring att en organisations prestationer inte bara påverkas av vad den själv gör utan till stor del av 

hur ens konkurrenter agerar. 

Det existerar också andra aktörsbindningar, exempelvis juridiska bindningar. Juridiska 

bindningarna till andra företag kan användas för att kontrollera relationer eller blockera en annan 

aktör. Det användas ofta av ett företag för företagets egen vinning i en relation. (Håkansson & 

Snehota 1995 s. 16-17). De juridiska bindningarna är svaga innan förvärvet men efter så blir de 

starkare i form av juridiska tvister mellan St:Jude och Volcano. Volcano är tvungna att fördröja 

sin produktion så länge tvisten pågår.  

På det social planet har bindningen mellan företagen också förändrats. Främst märks det 

genom stämningen kring hur de intervjuade från både leverantör och sälj beskriver att kontakten 

med konkurrenter har blivit mer påtaglig. Perioden före förvärvet träffar man från Radis sida 

sällan sina konkurrenter. Radi hade lite kontakt med konkurrenterna, Radi och konkurrenterna 

kopplas samman genom att säljarna träffar konkurrenterna ute hos kunderna. Såväl Radi som 

dess konkurrenters säljare bygger upp sociala relationer till kunderna. Håkansson & Snehota 

(1995 s. 15) påpekar att affärsrelationer utförs av människor och det sociala aspekterna mellan 

dessa går inte att underskatta. Individer interagerar med varandra och bygger upp olika typer av 

relationer som utgår från en arbetsrelation. En persons sociala nätverk bygger på personliga 

relationer och kan användas på olika sätt för att utveckla affärsrelationerna. Att en person inte har 

det rätta sociala nätverket kan innebära svårigheter för personen att bli accepterad och att 

prestera. Efter förvärvet fick många säljare i framförallt USA, England och Tyskland sluta. I och 

med att säljarna försvann så försvann också de sociala relationer som säljarna hade byggt upp. 

Om vi istället fokuserar på resurser, så har St:Jude tappat den kunskapsmässiga resursen som 

säljarna hos Radi besatt. St:Judes konkurrenter har i USA, England och Tyskland kunnat ta 

marknadsandelar inom “Intravascular Sensors” på grund av att kunskap gått förlorad. Den 

huvudsakliga kunskapen som ett företag besitter är hur resurser ska användas och hur aktiviteter 

ska utföras. (Håkansson & Snehota 1995 s. 14-15). Kunskapen hos säljarna inom Radi fanns 

innan förvärvet men gick till viss del förlorad efter. Radi hade en resurs i sin organisation, det vill 
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säga hur de var organiserade. Omstruktureringen av Radi ledde till att ”siten” i Uppsala stod stilla 

under ett år och att St:Jude inte kunde använda kunskaps resursen. Radi var tvungen att anpassa 

sin administration till St:Jude. Håkansson & Snehota (1995 s. 15-16) skriver att hur 

administrationen i en relation ser ut påverkar andra relationer då olika aktörer måste anpassa sig 

till varandra om de exempelvis vill ha ett enhetlig administrativt system. Konkurrenten Volcano 

drog vinning efter förvärvet genom att ett ansenligt arbete las på att integrera Radis 

administration med St:Judes. Integreringen mellan företagen gjorde att man under en längre tid 

tappade fokus på kunderna vilket utnyttjades av Volcano. 

Då det gäller hur maktbalansen förändrats så definierade vi makt som en aktörs förmåga att få 

en annan aktör till att utöva aktiviteter som den annars inte skulle göra (Emerson 1962 s. 32) Radi 

fick utifrån Emerson (1962 s. 32) mer makt när man blev en del av St:Jude. Förutsättningar 

förändras, det vill säga att det sker en förändring i förhållandet mellan aktörer, aktiviteter och 

resurser. Det finns som vi tidigare nämnt också två lägen; starka eller svaga relationer och det 

förklarar om aktörerna har ett starkt eller svagt engagemang (Ganesan 1994 s. 5). Innan förvärvet 

beskrevs marknaden som lugn och stabil vilket tyder på att relationerna var svaga. Nu efter 

förvärvet så stämmer företagen varandra fram och tillbaka och ökar bevakningen av sina 

konkurrenter och vad de företar sig.  
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6. Slutsats 
 

Vårt syfte var i den här uppsatsen att diskutera hur ett förvärvat företags syn på konkurrenter 

förändras i och med en fusion eller ett förvärv. Vi har gjort det genom en fallstudie av St:Jude 

Medicals uppköp av Radi Medical Systems. Vi gjorde en fallstudie där vi utgick från teori om 

nätverksbilder (affärsnätverk och affärsrelationer) där olika dimensioner (gränser, center/periferi, 

aktör/aktivitet & resurs samt makt) analyseras. De slutsatser vi drar av vår studie är att Radis syn 

på sitt affärsnätverks gränser flyttas från att vara bara fokuserad på sig själva till att också på 

allvar involvera konkurrenter. Det förändrade fokuset leder till att Radi får en mer komplex 

nätverksbild. Den nya komplexa bilden involverar St:Judes konkurrenter inom andra marknader 

än de som Radi är verksamma inom. Radi får på så vis efter förvärvet fler konkurrenter och att 

det blir svårare att definiera vilka som är konkurrenter.  

  Då det gäller centrum och periferi så hamnar Radi mer i centrum på marknaden i stort men 

mindre i centrum då det gäller hur stor del man är av St:Jude. Affärsrelationerna till 

konkurrenterna förflyttas från periferin till att vara något centralt som man lägger ner tid och 

resurser på. Vi kan i studien se att affärsrelationerna får en helt ny innebörd. Vilka som är 

konkurrenter förändras inte så påtagligt men då det gäller hur Radi är kopplat och länkat till 

konkurrenter så kan vi se förändringar. Förändringarna yttrar sig bland annat i aktörsbindningar, 

som leder till att fallföretaget försöker blockera sina konkurrenter genom juridiska påtryckningar. 

De intervjuade beskriver också hur de upplever att konkurrenterna har fått ökade kunskaper och 

tagit över vissa social relationer genom att säljare bytt arbetsplats. Dock upplever de intervjuade 

att de fått mer makt vilket leder till bättre behandling hos leverantörer vilket får konsekvenser för 

konkurrenterna som i vissa fall får ta de leverantörer som blir över. Mer makt gör att resurser kan 

användas för att försöka skaffa sig ytterligare fördelar. Relationerna till konkurrenterna har gått 

från svagt engagemang till att nu engagera, det vill säga relationerna har blivit starka.  

Vår studie pekar i likhet med Hertz & Mattsson (2004 s. 50) och Homburg & Buccerius (2005 

s. 99) på att problem i integrationsarbetet leder till att konkurrenterna drar fördelar av en fusion 

eller ett förvärv. Vi kan i vårt fall påvisa att Radi efter fusionen och förvärvet ser konkurrenterna 
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mer som ett hot. Vår studie bidrar till forskning kring fusioner och förvärv med att den påvisar 

hur synen på konkurrenterna förändras.  En av de främsta anledningarna till att konkurrenter 

tycks dra vinning är enligt vad vi kan se att konkurrenterna drar nytta av att det uppköpta 

företagets säljorganisation måste anpassas och integreras med uppköparens befintliga.  

 En fusion eller ett förvärv leder verkligen till dramatiska förändringar av nätverket (Öberg 

2007 s. 926). Det tycks också utifrån vår studie vara som Öberg (2008 s. 19) skriver att 

konkurrenterna tjänar på fusionen och förvärvet. Dock kan vi här bara påvisa att det är så just vid 

det här specifika tillfället. Hur framtiden ser ut kan vi inte säga något om. 

 

6.1 Implikationer för framtida forskning 

	  

Vi har i den här studien sett hur ett företags syn på sina konkurrenter har förändrats över tid. 

Dock har vi stött på problem kring att analysera konkurrenterna då den nuvarande 

begreppsapparaten i stort är anpassad till att beskriva förhållandet mellan leverantörer och 

kunder. Här skulle det behövas utvecklas en begreppsapparat som tydligare beskriver ett företags 

relationer till sina konkurrenter. Fler studier likt vår skulle också behövas göras. Det vill säga 

studier där man sätter konkurrenterna i fokus och man tittar på hur relationerna och eller 

nätverkets förändrade roll vid en fusion och förvärv under en längre tids period. 

 

6.2 Implikationer för chefer 

	  
	  
Vår studie antyder att konkurrenterna initialt gör stora vinningar på fusionen och förvärvet. 

Chefer inom den medicintekniska marknaden skulle kunna använda sig av våra resultat för att 

bättre förstå deras marknads komplexitet. Resultaten skulle också kunna hjälpa chefer i det 

vardagliga arbetet genom att belysa konkurrenterna i integrationsprocessen efter ett förvärv. 

Avslutningsvis kan hur synen på konkurrenter förändras vara centralt för att kunna hjälpa chefer 

att undvika att konkurrenter tjänar på en fusion eller ett förvärv. 
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Start 

Vi kommer i största möjliga mån försöka hålla dig anonym i vår uppsats. 

Hur länge har du varit här? 

Vad har du för funktion här? 

 

Syfte 

Vårt syfte är att diskutera hur din syn på konkurrenter förändras i och med en fusion/förvärvet 

som ni genomgick med St:Jude 2008. 

 

Vi vill med den här intervjun undersöka din syn på ert nätverk före och efter förvärvet. Vi är i 

detta fall uteslutande intresserade av era konkurrenter. 

 

Inledning 

Vi skulle vilja att du ritade upp två bilder av vilka aktörer, (konkurrenter) som fanns/finns. Det 

vill säga före (Radi) och efter förvärvet (St:Jude). Detta ska ta max 5 minuter. 

 

1. Aktör/aktivitet & resurs 

 

a. Beskriv det olika aktörerna som du har ritat upp i det två bilderna. 

 

b. Beskriv hur ni är sammanbundna med dessa kring aktiviteter och eller resurser (ekonomiskt, 

socialt, kunskap, administrativ eller juridisk resurser).  

 

2. Makt 

 

a. På vilket sätt upplever du att styrkeförhållandet (vilka är/ var konkurrenter/samarbetspartners) 

runt Radi/St:Jude mot konkurrenter ser ut och  har förändrats?  

 

3. Center/periferi    

a.1. Har det till kommit någon konkurrent i nätverksbilden efter förvärvet som inte fanns med 

innan. 
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a. 2. I sådant fall hur såg deras roll ut innan? 

 

b. 1. Hur har Radis roll förändrats? 

 

b. 2. Hur mycket vet du om St:Jude och deras övriga konkurrenter? 

 

4. Gränser 

 

a. Är det lättare eller svårare att avgöra vem som är en konkurrent efter förvärvet? Om ja beskriv 

på vilket sätt? 

 

b. Hur har möjligheten till samarbete med andra företag påverkats? 

 
 


