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INLEDNING

I detta kapitel målas bakgrunden till denna studie upp för att ge en inblick i det

ämne som uppsatsen behandlar. Vidare presenteras en diskussion kring vårt

problemområde, vilket leder ned till syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med

de avgränsningar som har varit nödvändiga, magisteruppsatsens målgrupp samt

en redogörelse för uppsatsens disposition.

1.1  Bakgrund

Det är inte de starkaste som överlever,
eller de intelligentaste,

utan de som reagerar snabbast när omvärlden förändras.
                                                            (Charles Darwin ur Fölster, 2001, s17)

Flertalet företag tror vi idag verkar i en turbulent miljö som tycks karakteriseras

av ständiga förändringar som sällan är möjliga att förutse. I den här miljön kan

stabiliteten ideligen hotas av nya produkter, nya teknologier och nya

konkurrenter. Produktlivscyklerna har kortats ned och den tekniska

utvecklingstakten har ökat (D´Aveni, 1995).

Att vi lever i turbulenta miljöer är inget nyligen uppkommet fenomen. Flertalet

författare har sedan 1960-talet påtalat att stabiliteten har blivit mindre i vår

omvärld samt att förändringar har kommit att bli mer oförutsägbara. Det är dock
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inte förrän nu som de traditionella målen att planera långsiktigt har fått en

utspelad roll. Idag anser många att det är omöjligt för företagsledare att planera

eller förutse den långsiktiga framtiden. Ofta blir de storartade planerna, som

skall bestå i åratal eller till och med decennier, snabbt omoderna för att

omständigheter förändrats så till den grad att nya och bättre strategier bör

upprättas (D´Aveni, 1995). Att förlita sig på långsiktiga planer och visioner är

inte längre framgångsreceptet anser Stacey (1992).

Den bransch som har kommit att symbolisera turbulens genom media är IT-

branschen. Teknologins snabba utvecklingstakt kan ses som den drivande

faktorn till dess turbulenta omvärld. Den dagliga miljön karakteriseras möjligtvis

av ständigt nya förutsättningar. Vår bild av företagen inom denna bransch är att

de kan kännetecknas av ostrukturerade organisationer där beslut fattas snabbt

och kortsiktigt. Besluten som fattades igår är måhända inte aktuella idag. Enligt

vår på förhand bildade uppfattning ser vi dem som företag med platta

organisationer med en oerhörd flexibilitet och där det finns stort utrymme för

allas åsikter.

En dynamisk miljö förordar enligt oss att möjligheter bör tas till vara och

lyhördheten för signaler på marknaden kan vara av vikt. Vi ansåg vid arbetets

början att det är innovativa företag som är särskilt flexibla, eftersom de måste

vara bra på att anpassa sig till förändringar av alla slag i sin omgivning. Under

åren 1999-2000 tillkom nittio företag till IT-branschen och lika många försvann

(Lindholm, 2001). De företag som det har gått dåligt för har missbedömt

branschens snabba omvandling (ibid). Just denna dynamik väckte vårt intresse

att studera denna bransch närmare och hur företagen agerar

strategiskt i denna miljö.
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Vår förutfattade bild av nutidens turbulenta miljöer samt IT-branschen, vilken

belyses som ett exempel på en turbulent miljö i vår studie, som vi innehade i

uppsatsens början har vi mestadels erhållit genom media och till viss del genom

egna erfarenheter. En dynamisk miljö med ständiga förändringar vad gäller

exempelvis nya teknologier påtalas frekvent i media, samt kan märkas i vår

vardag genom den snabba teknologiutveckling som vi har erfarit under våra

egna levnadsår.

1.2  Problemdiskussion

Om man tittar bakåt i tiden var den traditionella synen på framtiden att den var

en förlängning av det förgångna. Miljön var då av en statisk karaktär, vilket

möjliggjorde för företag att formulera detaljerade planer för framtiden. Som vi

nämnde ovan tror vi dock att marknaden idag karaktäriseras av en stor

föränderlighet där teknologiska utvecklingen sker i rasande fart. Denna miljö kan

därför definieras som turbulent, vilket innebär en kreativ miljö där

oregelbundenheter och tillfälligheter inverkar på dess omgivning (Stacey, 1991).

En konsekvens av dagens turbulens är att allt skall gå i en snabbare takt,

företagen har mindre budgetar och service efterfrågas allt mer (Stilwell, 1996).

Sprungen ur denna era har därför flertalet forskare sökt att förstå och utarbeta

strategier för hur företag skall agera i en turbulent miljö. Dessa teorier går under

samlingsnamnet kaosteorier, men det skall dock nämnas att den teoretiskt

korrekta benämningen är komplexitetsteorin, i vilken teorin har sina rötter

(Frederick, 1998). Kaosteorin är det namn som frekvent förekommer i våra

teoriböcker och av den anledningen har vi valt att använda denna term. Vad

innefattar begreppet kaosteori?
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Utgångspunkten för forskning inom det kaosteoretiska området har varit IT-

branschen i USA, närmare bestämt Silicon Vally (Tetenbaum, 1998b).

Karakteristik för IT-branschen är den höga innovationstakten, vilket poängterar

betydelsen av att aktörerna på en sådan marknad måste förändras i samma

snabba takt (Stacey, 1991). Frågan är dock om företagen i IT-branschen

upplever sin miljö som turbulent. Den kanske upplevs turbulent för personer som

verkar i en förhållandevis statisk miljö, men inte för de som är mitt inne i

turbulensen. För att förstå diskussionen ovan får vi fråga oss vad som

karakteriserar en turbulent miljö samt vilka nivåer av turbulens det finns? Om

företag uppfattar miljön som turbulent, vilka implikationer får det på deras

strategiutformningsprocess, det vill säga hur företag utformar sin strategi.

En föränderlig miljö anses ställa nya krav på utformandet av strategin i ett

företag. Strategin måste enligt kaosteoretikerna tillåtas att vara föränderlig

(bland andra Stacey, 1991 och Bechtold, 1997). Forskare som till exempel Stacey

(1991) och Tetenbaum (1998b) är av åsikten att självorganisering är lämpliga i

turbulenta miljöer. Självorganisering låter strukturer självmant bildas ur den

kaotiska miljön och styr på så sätt företagets utveckling. Eisenhardt & Sull (2001)

säger att när företagsmiljön var enkel kunde företag ha råd att ha komplexa

strategier som var byggda på detaljerade förutsättningar om framtiden. Nu när

branscher är turbulenta behöver strategierna simplifieras och innehålla enkla

regler för att kunna erövra snabbt uppdykande möjligheter. Idag är

konkurrensen stor och lönsamhetskravet är av än större dignitet. Kan nyckeln till

framgång vara kaosteorins strategiutformningsprocess? Vårt sätt att se på

framgång i likhet med ”Veckans Affärer” är lönsamhet detsamma som

vinstmarginalen i procent (Lindholm, 2001). Vi ser här det som intressant att

bidraga till förståelse om kaosstrategierna återfinns hos företag i IT-branschen

samt om och hur strategiutformningsprocessen kan bidra till framgång i en
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turbulent miljö?

Att företag i turbulenta miljöer måste vara öppna för förändringar anses som ett

krav för att kunna överleva. Vidare måste de vara uppmärksamma på nya

trender och nya möjligheter som uppkommer på marknaden. Detta är speciellt

viktigt vid utvecklandet av nya produkter. Nya förutsättningar för företag och

företagande skapas och de spelregler som företagen har vant sig vid gäller till

stor del inte längre. Det är därför intressant att förstå vilka krav på flexibilitet

som ställs på IT-företagens strategi för att kunna vara öppen för förändringar i

omgivningen. En kaotisk miljö är ofta en innovativ miljö där det gäller att kunna

avläsa marknaden och uppfatta små förändringar. Vad är strategisk flexibilitet

enligt kaosteoretikerna och anser företagsledare i IT-branschen det viktigt att

vara flexibel i strategin?

En turbulent miljö ställer höga krav på företagsledaren. Traditionell strategisk

branschanalys är till föga hjälp för chefer som konkurrerar i ostrukturerade

branscher. Svårigheterna för företagsledaren är att förutse morgondagens

möjligheter och att utveckla nya produkter att erbjuda kunder i framtiden. ”Vi

uppfinner egentligen inga nya produkter…, de bästa finns redan, de är bara

osynliga och väntar på att bli upptäckta”. (Hamel & Prahalad, 1994, s99) Hur

bemöter företagsledaren de svårigheter som finns att verka i en turbulent miljö

och leda medarbetarna? Intar de en styrande roll?

1.3  Syfte

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelse om och hur

strategiutformningsprocessen kan bidra till företags framgång

i en turbulent miljö.
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1.4  Avgränsningar

Vi har valt att studera två svenska mjukvaruföretagsleverantörer, ett som har

haft varaktig framgång och ett som har haft en varaktig tillbakagång

lönsamhetsmässigt under de senaste åren. Med termen lönsamhet stödjer vi oss

på Veckans Affärers kriterium, vilket är vinstmarginalen i procent och förlusten

inbegriper det minskade årsresultatet i kronor (Lindholm, 2001). Vidare

avgränsar vi oss i denna studie genom att inte studera hur företagen

implementerar strategierna utan fokuserar på företagens övergripande

strategiutformningsprocess. Slutligen har vi valt att endast koncentrera oss på

den övergripande strategiutvecklingen från 1990 och fram till idag.

1.5  Målgrupp

Vi anser att uppsatsen inte bara vänder sig till en specifik målgrupp, utan dels

riktar sig studien mot universitetsvärlden och dels den forskning som pågår inom

området. Uppsatsen kan även vara av intresse för företagsledare som handhar

strategiarbetet och verkar i turbulenta miljöer. Dessutom vänder vi oss till andra

som är intresserade av fenomenet kaosteorier.
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1.6  Disposition

      Vetenskapligt 
    förhållningssätt

             Metod

                  Referensram

                                                                                                                                   Empiri

                         Analys

                                                                                                                                      Slutsats

I det följande kapitlet beskriver vi vårt

vetenskapliga synsätt samt vår syn på kunskap.

I kapitel tre redogörs vårt praktiska genomförande

av studien med en kriktisk diskussion kring

metoden som avslutning.

Kapitel fyra utgör vår teoretiska referensram,

som vi behövde för att nå en ökad förståelse om

vårt problemområde och dels för att analysera

vår insamlade data.

Kapitel fem redovisar det empiriska materialet som

är inhämtat genom intervjuer samt sekundärt

material.

Kapitel sex är benämt analys. I det kapitlet

analyseras det empiriska materialet med hjälp av

teoridiskussionen.

Kapitel sju är en sammanfattning av de tankar och

slutsatser som är resultatet av denna studie.
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VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I denna uppsats skall vi fördjupa oss i strategiutformningsprocessen i företag

som verkar i turbulenta miljöer. Vid genomförandet av detta anser vi att det är

av största vikt att beskriva vårt förhållningssätt till vetenskap och kunskap då det

avspeglar sig i valet av metod och vårt resultat. Det ger också läsaren förståelse

för de förutsättningar vi utgår ifrån.

2.1  Vår syn på vetenskap och kunskap

Vår uppfattning är att alla människor har sina grundföreställningar om omvärlden

som varierar beroende på deras bakgrund, upplevelser och erfarenheter. Följden

blir att alla till stor del har olika verklighetsuppfattningar och därmed olika åsikter

om hur metoder bör utformas för att erhålla kunskap. Inom vetenskapsteorin

används ofta benämningen paradigm för att beteckna denna föreställningsram

(Wallén, 1996). Vi kommer i detta avsnitt att kartlägga vårt förhållningssätt i

denna uppsats genom att definiera vår syn på vetenskap och kunskap, det vill

säga vårt paradigm.

Vad innebär vetenskap? Vår uppfattning är att vetenskap är sökandet efter

kunskap, som med ett annat ord kallas för forskning. Sedan systematiseras

kunskapen och kallas därefter för vetenskap. Emellertid är vetenskapen inte en

samling slutgiltiga fakta som ej får ifrågasättas utan den utvecklas ständigt
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(Hansson, 1983). Detta är en spegling av det förhållningssätt som vi har lärt oss

under våra år på Linköpings universitet, vilket innefattar att kritiskt förhålla oss

till den vetenskap som finns. Att inta en kritisk ställning innebär för oss att inte

godta allt som är skrivet och hålla det för absolut sanning. I processen att skriva

uppsatsen strävar vi efter att våra resultat skall bidra till vetenskap genom att

skapa förståelse och förklara omvärlden utifrån vårt synsätt.

Vad gäller kunskap är vi även här av den uppfattningen att lärandet och

inhämtandet av kunskap sker ständigt. Vi blir aldrig fullärda, men viss kunskap

tar en större plats än annan genom att den repeteras oftare och är av större

intresse för individen. Syftet med all forskning är att bidra till ny kunskap och vi

eftersträvar med denna uppsats att bistå med ett kunskapsbidrag som ökar

förståelsen om vårt problemområde. Vi håller med Brunsson (1982) om att det är

omöjligt att utveckla en kunskap som kan ses som en absolut sanning.

Verkligheten anser vi inte går att se objektivt utan den kan ses som en social

konstruktion som bygger på människor och deras upplevelser samt tolkningar

och handlingar. Detta avspeglas också i denna uppsats där vi inte har för avsikt

att ge en objektiv bild av verkligheten. Vår avsikt är snarare att bidra med vår

tolkning av vårt problemområde, hur IT-företagen i vår undersökning utformar

strategier. Vidare tolkar vi aktörernas handlingar utifrån deras

verklighetsuppfattning, värderingar och motiv. Vi bör förstå verkligheten utifrån

hur aktörerna uppfattar olika situationer. Detta är i enlighet med aktörsynsättet,

vilken utgår från en subjektiv verklighet där aktörer har olika verklighetsbilder

och därmed kan handla olika i en situation (Arbnor & Bjerke, 1994).

Brunsson (1982) anser vidare att forskning ej skall syfta till att avbilda

verkligheten utan istället ge människor en möjlighet att förstå ett fenomen

genom en utveckling av språket som ett hjälpmedel till en ökad förståelse. Vi
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ämnar inte i denna uppsats att avbilda verkligheten, det vill säga återge en

”korrekt” bild, utan att ge människor en möjlighet att förstå ett fenomen genom

en utveckling av språket inom vårt problemområde. Det är därför vår

förhoppning att vår tolkning och förståelse i uppsatsens enskilda fall skall leda till

ny förståelse för utformning av strategier i turbulenta miljöer. Detta

överensstämmer med Brunssons (1982) språkbildande kunskapssynsätt.

Den kontexten och den miljön som våra studieobjekt verkar i har varit viktiga för

oss att förstå. De data som vi har insamlat från våra intervjuer är subjektiva och

det beror i sin tur på de intervjuades bakgrund. Vi anser däremot att den

kunskap vi har erhållit av våra intervjuobjekt är en helhetsbild av företagen och

hur de verkar. En respondent på varje företag är med i företagsledningen och är

även en av grundarna av företagen, därför är vi av den uppfattningen att de är

väl insatta i respektive företag. Vi fick genom de andra intervjuobjektens version

en förstärkt bild, vilken gick i samma riktlinje som intervjupersonerna i

företagsledningen. Vi kan dock ej vara säkra på huruvida vi skulle ha erhållit en

annan bild av företaget om intervjuobjekten hade varit två andra personer, men

vi tror att den risken är liten.

Vår forskning bygger ej på att försöka utforma allmängiltiga lagar som

positivisterna förespråkar (Lundahl & Skärvad, 1992). Vi ansluter oss mer till

hermeneutiken där vi är eniga med hermeneutikerna om att förförståelsen är

betydande för resultatet samt att kunskap alltid filtreras genom våra

föreställningsramar och uppfattningar. Förförståelsen är inte något hinder utan

en tillgång för forskaren (Patel & Davidsson, 1994).

Våra slutsatser och tolkningar är subjektiva då de speglar våra värderingar och

val av referensram. När vi gick in i projektet hade vi redan en bild av IT-
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branschen, vilken ej är formad utav personliga erfarenheter utan till stor del

formats av media. Vi var medvetna av detta och försökte i våra intervjuer att

vara öppna. Våra tidigare studier vid Linköpings universitet är också en del av

vår förförståelse. Vidare har vår förförståelse stora influenser från våra

utlandserfarenheter genom studier samt vårt C-uppsatsskrivande, där vi har fått

en annan syn på omvärlden och Sveriges företagande. Det har möjliggjort för

oss att se på världen genom andras ögon. Något vi fått erfara är den öppenhet

som företagsledare har i Sverige och hur de gärna berättar om sin kunskap där

vi kan lära oss mer om nya områden. Den kunskap som vi har förvärvat under

studieåren har varit nödvändig för förståelsen av vårt uppdrag.

Under uppsatsskrivandets gång har förförståelsen till viss del ändrats, vilket är

en naturlig del i den mognadsprocess som sker. Alla intryck från datainsamling

och bearbetning sätter sina spår och förändrar inställningen till studieobjekt.

Under uppsatsarbetet har vårt eget kunskapsskapande i stora drag följt den

hermeneutiska spiralen (se Figur 2.1), vilken påvisar förhållandet där all

forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi skall

tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi skall tolka och vår

egen förförståelse (Gilje & Grimen, 1992).
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                                        Ny förståelse
                                                                              Dialog

        Tolkning

                                        Ny förståelse            Dialog
      

          Tolkning

                                                               Förförståelse

Figur 2.1. Den hermeneutiska spiralen.

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), s231.

Våra kunskaper inom kaosteorin var begränsade vid inledningen av projektet och

därför påbörjades undersökningen med att genomföra en insamling av litteratur.

Under denna process erhöll vi en större insikt i vårt problemområde, skapade oss

en teoretisk föreställningsram och identifierade våra fundamentala

frågeställningar. Processen fortsatte med det kvalitativa insamlandet utav data.

Under intervjuerna kunde vi dra paralleller till våra teoretiska kunskaper, vilket

ledde till att vi erhöll en djupare insikt om strategiprocessen i verkligheten i en

miljö som vi ansåg som turbulent. Att dra paralleller mellan empirin och teorin

fördjupade ytterligare våra kunskaper när arbetet överskred till analysfasen. Där

uppkom nya insikter och nya frågeställningar som skulle kunna utforskas i

framtida uppsatser.
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METOD

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi praktiskt har gått tillväga för att

angripa vårt problem i studien. Det är viktigt att vi i detta kapitel beskriver vår

metod väl för att efterföljande läsare skall kunna utvärdera utredningens kvalitet.

Vi avslutar med en diskussion om hur det valda tillvägagångssättet påverkar

uppsatsens trovärdighet.

3.1  Undersökningsansatser

Det finns ett flertal olika typer av undersökningar som kan klassificeras med

utgångspunkt från dess syfte, typ av data eller upplägg (Halvorsen, 1992). Vi

utgår från vårt syfte som har en utforskande karaktär, därför att vi ville få en

insikt och helhetsförståelse kring utformningen av strategier i turbulenta miljöer.

Denna typ av undersökning kallas för explorativ (Lekvall & Wahlbin, 2001).

I explorativa undersökningar och vid språkbildande forskning är fallstudier ett

vanligt inslag (Lekvall & Wahlbin, 2001; Brunsson, 1982). Det finns olika

definitioner av begreppet, men den återkommande beskrivningen är att en

fallstudie betecknas som en studie av ett eller ett fåtal fall som studeras

ingående under en längre eller kortare period. Fallstudien genomförs ofta för att

exemplifiera samt illustrera och den är ett bra redskap för att åskådliggöra bra

och dåliga exempel (Lundahl & Skärvad, 1992).
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Om man väljer ett mindre antal fall har man möjlighet att jämföra de olika fallen

och ägna mer tid åt varje fall (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).

Vi har valt att använda oss utav fallstudier då vi vill undersöka djupgående hur

två företag i turbulenta miljöer utformar sina strategier, samt om det finns

skillnader och likheter i deras strategiutformningsprocess. För att få en djupare

kunskap om problemet ansåg vi att denna typ av studie är den mest lämpliga. I

enlighet med det språkbildande synsättet är vår uppfattning att antalet

undersökningsfall ej är av vikt för att erhålla kunskap, utan även vid studerandet

av ett enda företag kan man lära sig tillräckligt för att kunna ge ett

kunskapsbidrag med en utveckling av språket inom det specifika

problemområdet. Ett stort antal intervjuade företag behöver ej betyda att

kunskapen som förvärvats där är mer säker eller mer bevisad, anser vi.

I valet av metod för att insamla data har vi använt oss utav en kvalitativ

forskning som är den vanligaste metoden vid fallstudier. I kvalitativa

undersökningar samlar forskaren in, analyserar och tolkar data som inte naturligt

kan uttryckas i sifferform, t ex attityder, värderingar eller känslor (Lundahl &

Skärvad, 1992). Anledningen till valet är, i likhet med fallstudiemetoden, att vi

ämnar skapa en djupare förståelse för området genom att fråga företagsledare

inom IT-branschen om deras strategiutformningsprocess. Då vårt syfte är att se

hur processen kan bedrivas finner vi det intressant att tolka deras agerande.

Genom en kvalitativ studie kan vi nå en djupare och bättre förståelse för den

underliggande meningen och innebörden. En kvalitativ studie lägger

tyngdpunkten på tolkning och förståelse av problemets komplexitet och det

överensstämmer sålunda med vårt hermeneutiska synsätt.
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3.2  Urvalet av företag

Efter litteraturvalet påbörjade vi urvalet av lämpliga företag att studera i våra

fallstudier. Inledningsvis började vi med att ställa upp ett antal kriterier som vi

ansåg viktiga för undersökningens område. Vi gjorde ett så kallat

bedömningsurval som innebär att man väljer efter vissa kriterier ut

undersökningsenheter som bedöms vara särskilt intressanta för undersökningen

(Lekvall & Wahlbin, 2001).

Det första kriteriet var att företagen vi önskade intervjua skulle vara medelstora

eller stora företag, där anledningen var att aspekten om ett företags flexibilitet

skulle få en annan dimension i ett mindre företag. Det var vår uppfattning att ett

mindre företag mer än väl skulle kunna vara flexibel och även att delegering av

uppgifter skulle tänkas vara enklare i ett litet företag än i ett stort. Av den

anledningen ställde vi upp kriteriet att företagen i studien skall inneha mer än

200 anställda.

Det andra kriteriet vid urvalet var att vi sökte ett företag som hade haft

framgång och ett företag som hade haft en tillbakagång lönsamhetsmässigt

under de senaste åren, eftersom vi var intresserade av att försöka urskilja hur

företagen utformar sina strategier och hur strategiutformningsprocessen kan

bidra till framgång i en turbulent miljö. Denna aspekt skulle kunna ses som ett

nytt bidrag till förståelsen om kaosteorierna. Vid urvalet använde vi oss utav

boken ”Sveriges 500 största IT-företag” för 2001 som utges årligen av ”Veckans

Affärer Research” (Lindholm, 2001). I denna bok redovisas rangordningslistor

över IT-företag som har redovisat förlust och som har varit lönsamma. Enligt

Veckans Affärer är kriteriet för lönsamhet vinstmarginalen i procent och förlusten

inbegriper det minskade årsresultatet i kronor. För att få ytterligare information
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om företagen använde vi oss av databasen ”Affärsdata” där vi fick mer

djupgående kunskaper om företagen vilket underlättade vårt urval.

3.3  Primärdata och sekundärdata

Efter vårt urval kontaktades de företag vi listat upp och vi erhöll intervjuer på två

företag som överensstämde med våra uppställda kriterier. Då vårt

undersökningsproblem innefattade den övergripande strategin var det önskvärt

att få intervjua personer med inblick i det strategiska arbetet. Totalt

genomfördes intervjuer med fyra personer, två på vardera företag. Inom våra

två fallföretag intervjuade vi en VD samt en styrelsemedlem, där båda var en av

grundarna till företagen, samt två chefer vid avdelningen för forskning och

utveckling. Målet var att få olika synvinklar på undersökningsområdet. Vidare

ansåg vi att en ansvarig för forskning och utvecklingsavdelningen hade mer

kunskaper om produktutvecklingen och hur de kände av trender.

Vi var av den åsikten att det var viktigt att formulera en intervjuguide med öppna

frågor (se Bilaga 1), där respondenten ges möjlighet att med egna ord utforma

svar (Ekholm & Fransson, 1992). Frågeområden, som utformades med

förankring i kaosteorierna, specificerades i intervjuguiden som vi ansåg borde

beröras. Intervjuguiden skickades till respondenterna några dagar innan

intervjun skulle äga rum för att på så sätt ge dem en god inblick i de

ämnesområden som skulle beröras under intervjuerna.

Den plats där intervjun äger rum är viktig för resultaten för att respondenten ej

skall bli störd och känna sig obekväm i miljön (Ekholm & Fransson, 1992). Detta

kriterium ser vi som uppfyllt då platsen i samtliga fall var i konferensrum hos

respektive företag där intervjuerna kunde pågå ostört. Vi var vid alla intervjuer
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båda närvarande och registrerade intervjuerna med hjälp av bandspelare, vilket

gjorde att vi inte missade viktig information samt att vi kunde ägna all vår

uppmärksamhet åt intervjuobjektens svar. Alla respondenter gavs möjlighet att

avstå från att bli inspelade, men samtliga gav sitt godkännande. I början av

varje intervju informerade vi intervjupersonerna om att de kommer att vara

anonyma i vår slutgiltiga rapport, eftersom vissa frågor kan vara känsliga att

återge om det kopplas till den intervjuades företag. Intervjuerna varade mellan

en och en och en halv timma. När intervjuerna var avslutade gavs tillfälle för

respondenten att lägga till information.

Efter varje intervju har materialet ordagrant skrivits ned och skickats till de

intervjuade för tillägg och förtydligande till den lämnade informationen. Samtliga

har godkänt att bli citerade samt att utskrifterna kan publiceras.

Vi har även använt oss utav sekundärdata som komplement till intervjuerna. De

bestod av företagens årsredovisningar, externa broschyrer om företagen samt

deras hemsidor.

3.4  Metodkritik

Det är av stor vikt att vara kritisk till sin metod. Målet med vår uppsats är att

göra den så trovärdig och intressant som möjligt. Därför är det viktigt att vi är

medvetna om de svagheter och brister som finns i uppsatsen, vilka redogörs i

detta avsnitt.



Att utforma strategier i en turbulent miljö – hur kan det bidra till framgång?

18

3.4.1  Reliabilitet

Vi börjar med att diskutera uppsatsens reliabilitet. Det handlar om i vilken

utsträckning resultaten skulle bli desamma om undersökningen skulle upprepas

(Merriam, 1994). Detta är naturligtvis mycket svårt att helt uppfylla i och med att

det finns en mängd faktorer som gör det svårt att få samma resultat. Våra

personliga erfarenheter gör att tolkningarna blir specifika för oss. Alla ser på

omvärlden på olika sätt som vi tidigare har diskuterat i kapitel två (Vårt

vetenskapliga förhållningssätt), vilket gör att våra slutsatser inte skulle bli

desamma om de skulle upprepas av en annan person. Vi har ändå försökt att få

uppsatsen så trovärdig som möjligt.

Trovärdigheten av vår primärdata, intervjuerna, är viktigt att reflektera över. En

faktor som påverkar reliabiliteten är om våra intervjupersoner saknar kunskap

om ämnet ifråga och inte kan ge tillförlitliga svar. Vi anser dock att det inte

sammanfaller med vårt fall eftersom de företagsledare vi intervjuade också var

en av grundarna till företagen och därmed besitter stor kunskap om företagets

strategiarbete och dess utveckling. Intervjupersonerna på forskning och

utvecklingsavdelningarna anser vi också vara kunniga inom sitt område. De båda

cheferna har varit anställda i företagen en längre tid och är väl insatta i

företagets rutiner. Vidare är stress och trötthet ytterligare faktorer som kan

inverka på reliabiliteten av datan och följderna av dessa faktorer kan leda till att

de ej svarar korrekt på frågorna. För att undvika detta problem avtalade vi tid för

intervju när det var mest lämpligt för intervjupersonerna, men att helt eliminera

faktorn trötthet är omöjligt.

Det finns också en risk att författarna påverkar insamlandet av primärdatan

genom sin närvaro (Lundahl & Skärvad, 1992). Vi kan omedvetet ha påverkat
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svaren och ställt ledande frågor eller med hjälp av vårt kroppsspråk indikerat

vilket svar vi förväntade oss. Vi var medvetna om risken och konstruerade öppna

frågor som tillät personen att individuellt tolka frågan och därmed undvika

ledande frågor. Vidare strävade vi efter att under intervjun ge respondenten ett

neutralt intryck och inte avslöja våra åsikter genom vårt uppträdande.

En faktor som kan påverka den insamlade datan är även att respondenterna

hade möjlighet att vara pålästa inför intervjun i och med att intervjuguiden

skickades till dem några dagar innan våra möten. Svaren på frågorna kan ha

varit inövda och tillrättalagda. Vi har tagit detta i beaktning i vår studie.

Ett annat problem är att de intervjuade vill medvetet framhålla både sig själv och

företaget i bra dager. Med detta menas inte att de intervjuade medvetet skulle

förvränga information, utan att människor mer eller mindre medvetet avhåller sig

från att uttrycka åsikter som kan anses kontroversiella eller på annat sätt

”inkorrekta”. Detta problem inkluderar även den sekundärdata vi har erhållit från

företagen genom deras broschyrer, årsredovisningar samt hemsidor, där det ges

utrymme för företaget att framställa sig på bästa sätt. Denna svårighet är i

princip omöjlig att frånkomma, men vi vill ändå påpeka att vi är medvetna om

denna begränsning med den valda metoden.

Att tolka den insamlade datan fel är ytterligare en faktor som kan ha haft

inflytande på reliabiliteten. För att minimera den risken skrev vi direkt efter varje

intervju av samtalet från bandet medan intervjuerna var färska i minnet. När det

arbetet var färdigt skickades intervjuerna till respektive intervjuobjekt för att

erhålla verifikation. Vidare bad vi respondenten under intervjun att förtydliga

vissa uttryck och förkortningar som är vanliga i IT-branschen för att undvika

missuppfattningar.
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3.4.2  Validitet

Merriam (1994) delar upp validitet i två delar; inre och yttre validitet. Den inre

validiteten handlar om i vilken mån resultaten stämmer överens med

verkligheten. Här har vi dels valt vilken empiri som skall samlas in och dels tolkat

materialet i förhållande till våra erfarenheter. Det är dock vår avsikt att ge vår

bild av verkligheten som vi upplever den ur intervjuobjektens ögon, men inte att

ge en absolut sanning, vilket överensstämmer med Brunssons (1982)

språkbildande synsätt (se kapitel två). Därmed vidhåller vi att kunskapen om

verkligheten våra fallföretag verkar i, måste förstås utifrån vår förförståelse och

våra erfarenheter.

Yttre validitet innebär i vilken utsträckning uppsatsens resultat är möjliga att

generalisera i andra situationer (Merriam, 1994). Vi ämnar inte hårddra våra

resultat och göra allmänna generaliseringar av dem som är applicerbara på alla

företag i IT-branschen, utan vi diskuterar resultaten utifrån samband och

olikheter som är möjliga att se bland de två företagen som vi har intervjuat. Det

är istället, i enlighet med Brunssons (1982) synsätt, upp till användarna själva att

avgöra om våra slutsatser och de kunskaper vi erhållit är något som kan vara

applicerbart på deras områden.
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REFERENSRAM

Det huvudsakliga syftet med teoridiskussionen i detta kapitel är att presentera

ett antal teorier som vi anser vara intressanta för det syfte och problemfrågor

som denna uppsats ämnar att besvara. Teoridiskussionen inleds med definitioner

av strategi och en turbulent miljö samt återger fyra turbulensnivåer. Vidare

presenteras strategiutformningsprocesser, där två huvudkategorier utvecklas;

avsiktliga och framväxande strategier. Därefter ligger vår tyngdpunkt på

kaosteorier, där kaosstrategiernas utformningsprocess, självorganisering,

strategisk flexibilitet samt ledarens roll utreds. Vi avslutar med att reflektera över

vår referensram och gör en sammanfattning, som mynnar ut i frågor som vi tar

med oss till analyskapitlet.

4.1  Vad är strategi?

För att förstå vårt valda problemområde ser vi det som viktigt att klargöra vad

begreppet strategi innefattar, vilket är en mångfacetterad term med en mängd

olika definitioner. Vi tar ingen ståndpunkt för en definition då vår studie inte

ämnar att klargöra en distinktion mellan begreppen, utan detta avsnitt skall

istället utgöra en bakgrund för vårt problemområde som behandlar

strategiprocesser i en turbulent miljö.

Ordet strategi härstammar från det grekiska ordet strategos, vilket betyder att

leda en armé. Termen var ett resultat av att komplexiteten i militära beslut
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ökade och det behövdes ett tillvägagångssätt för problemet (Cummings, 1993).

Idag finns ett flertal definitioner av vad strategi inbegriper. Mintzberg & Waters

(1985) säger att en strategi är ett mönster i en ström av handlingar. Hamel &

Prahalad (1994) däremot ser strategin mer konkret som en översiktsplan för hur

ett företag bör utnyttja nya funktioner, införskaffa ny och utveckla befintlig

kompetens, samt förnya kunddialogen. Den skall ge en allmän vägledning men

inte åskådliggöra alla detaljer, det vill säga dels bestå av en vision och dels av en

skiss.

Hax (1990) och Dessler (1980) menar att strategi innefattar det övergripande

syftet för företaget samt vilken verksamhet företaget verkar i och utgör

därigenom den grundläggande ramen. Det är strategin som tillhandahåller

riktlinjer för företaget och dess affärsområden. Strategin utgörs enligt författarna

av visioner och övergripande mål och hur resurserna i organisationen skall

användas för att uppnå dessa mål. Det handlar ofta om att se det som en

process av att förena resurser och kompetens med möjligheter menar

författarna.

4.2  Vad är en turbulent miljö?

Efter en allmän genomgång av begreppet strategi är det tydligt att det finns en

rad olika definitioner på vad termen innefattar. Likväl är det intressant att utröna

mer specifikt vad en turbulent miljö karakteriseras av och inkluderar, för den

skull att urskilja definitioner och karakteristiska som möjliggör en vidare

förståelse för detta centrala begrepp i vår studie. Vi ser detta avsnitt som en

källa till olika perspektiv på termen turbulent miljö och utgör även här en

bakgrund till vårt syfte.
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Företagens yttre miljö består av en sammansättning av externa förhållanden och

faktorer som påverkar dess liv och utveckling. De faktorer som influerar miljön är

teknologiska, ekonomiska, fysiska, sociala, och politiska till sin karaktär.

(Andrews, 1987)

Ordet turbulens definieras enligt Bonniers svenska ordbok som ”oro, förvirring i

en viss situation” (Malmström et al, 1994, s609). Flertalet författare har sin egen

definition på vad en turbulent miljö innebär, vilka till en hög grad

överensstämmer. Enligt Johnson & Scholes (1997) och Emery & Trist (1965)

består turbulens av två parametrar: dynamik och komplexitet. Den första

parametern innebär att en organisation inte kan planera för framtiden genom att

enbart förlita sig på historiska data. Ett företag måste istället förutse vad som

skall hända i framtiden och agera därefter. Komplexitet indikerar att företagets

yttre miljö är svår att förstå och att den består av komplicerad teknologi och en

hög grad av olikhet.

Sadler (1996) karakteriserar en turbulent miljö som bestående av flertalet

förändringar som sker snabbt och på samma gång. Kaos och turbulens är

essensen av verkligheten och det finns ofta inga indikationer på när förhållanden

ändrar riktning (Stacey, 1991). Fokus har skiftat från mekanistisk miljö, vilken

karakteriseras av ordning och förutbestämda vägar av utvecklingen, till en

kreativ miljö som influeras av kaos, oregelbundenhet och tillfälligheter.

Ansoff (1978) uppmärksammade tidigt turbulens på marknader, vilken enligt

honom karakteriserades som ett teknologiskt genombrott eller

strukturförändringar på marknaden, som snabbt kan förändra en stabil bransch

till ostabil eller stjälpa en tidigare växande bransch. Han gör gällande att

turbulensen har stigit sedan 1900-talets början.
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4.3  Turbulensnivåer

Turbulens kan existera i olika grader i en organisations miljö. Beroende på

graden av osäkerhet påverkas de strategiska besluten i endera riktningen.

Courtney et al (1997) har strukturerat upp fyra nivåer av osäkerhet i en

organisation, vilka vi kallar turbulensnivåer.

På nivå ett kan företagsledare utveckla en enda framtidsprognos som strategin

utgår ifrån. Även om alla företagsmiljöer till en viss grad är osäkra kommer

prognosen att bli tillräckligt snäv för att peka på en enda strategisk riktning för

företaget i fråga.

Figur 4.1. Nivå ett - en tydlig och klar framtid.

Källa: Courtney et al (1997), s70.

På nivå två kan framtiden bli utstakad genom ett fåtal alternativa scenarios. Det

är inte möjligt, genom analys, att identifiera vilket utfall som kommer att ske.

Emellertid går det på denna nivå att sätta samman sannolika scenarios. Företag

som står inför stora lagstiftande förändringar blir konfronterade av osäkerheten

på nivå två. Johnson och Scholes (1997) menar att vid denna nivå, vilken präglas

av hög osäkerhet och relativt stor komplexitet i organisationen, bör olika

scenarios vid val av strategi målas upp.
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Figur 4.2. Nivå två -  ett fåtal skilda utfall som definierar framtiden.

Källa: Courtney et al (1997), s70.

På nivå tre kan en spännvidd med flertalet potentiella framtidsscenarium

identifieras. Denna spännvidd är definierad av ett begränsat antal

nyckelvariabler, men den faktiska utgången kan ligga varsomhelst längs med den

sammanhängande enheten som är bunden vid spännvidden. Företag i successivt

växande industrier eller som stiger in på nya geografiska marknader möter ofta

en osäkerhet på nivå tre.

Figur 4.3. Nivå tre – en spännvidd på tänkbara utfall,

men inget självklart scenario.

Källa: Courtney et al (1997), s71.

På den sista nivån, fyra, verkar ett flerfaldigt antal dimensioner av osäkerhet som

påverkar varandra och som i realiteten är omöjliga att förutse. I motsats till nivå

tre kan inte spännvidden av potentiella utfall bli identifierade. Det är inte ens

möjligt att förutse alla relevanta variabler som definierar framtiden. Situationer

med osäkerhet enligt nivå fyra är mycket ovanliga och de få som finns tenderar

att vandra mot en av de andra nivåerna efter en tid. Ett exempel på en situation
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där företag konfronterades med osäkerheten på denna nivå är de

nyinvesteringar som gjordes efter kommunismens fall i Ryssland.

 ?                        

Figur 4.4. Nivå fyra – Fullkomlig otydlighet,

ingen utgångspunkt för att förutspå framtiden.

Källa: Courtney et al (1997), s71.

4.4  Utformning av strategier

För att förstå hur strategiutformningen hos företagen kan bedrivas idag är det

viktigt att ha en inblick i bakgrunden till den utveckling som har skett och

framförallt den teoribildning som finns inom området. I detta avsnitt ämnar vi

göra en utkristallisering av två huvudkategorier av strategiutformningsprocesser

som finns idag.

Hur utformar företag sina strategier? Strategiformulering förknippas ofta med en

analytisk process där långsiktiga mål och åtgärdsplaner för att nå dessa

upprättas i en organisation, det vill säga efter formulering kommer

implementering. Det finns emellertid även andra processer att tillgå för en

organisation. Mintzberg och Waters (1985) har genom forskning utarbetat två

ytterligheter där de inom intervallet har definierat totalt åtta olika processer för

att utforma en strategi. De två ytterligheterna kallar de för avsiktlig och

framväxande strategi. En avsiktlig strategi består av planer som bildas i
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ledningsgruppen genom traditionell strategi formulering, först planering sedan

implementering (Andrews 1987; Anthony, 1988). Framväxande strategier bildas

å andra sidan av idéer som utvecklas i det dagliga arbetet genom en

organisations interaktioner med dess kunder och marknader, vilka inte hade

kunnat uppkomma genom formell planering (Mintzberg, 1978; Quinn et al, 1988;

Stalk, 1988). Den fundamentala skillnaden mellan avsiktliga och framväxande

strategier är enligt Mintzberg & Waters (1985) att den första fokuserar på

ledning och kontroll, att få önskade åtgärder utförda, och den senare innefattar

strategiskt lärande.

Mintzberg & Waters (1985) poängterar att det är mellan ytterligheterna flertalet

företag befinner sig. Vi kommer i följande två kapitel utveckla den avsiktliga och

framväxande strategin ytterligare.

4.4.1  Avsiktlig strategi

Formell strategisk planering, det vill säga avsiktlig strategi, började att

introduceras i företag i mitten av 1950-talet. På den tiden var det huvudsakligen

de större företagen som utvecklade formella strategiska planeringssystem i

speciellt upprättade planeringsavdelningar (Steiner, 1979; Johnson & Scholes,

1997). Det var först under 1960 och 70-talen som begreppet strategisk planering

bredde ut sig och fick stor uppmärksamhet i strategiböcker (de Wit & Meyer,

1998). Begreppet kan beskrivas som en process med en systematisk

identifikation av omvärldens möjligheter och hot som kan urskiljas i framtiden,

för att sedan bestämma på vilket sätt som företaget bäst kan svara på dessa

möjligheter och hot (Chaffee, 1985). Planeringsstrategernas motto lyder ”Tänk

innan du agerar” (de Wit & Meyer, 1998, s152).
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För att en strategi skall vara helt avsiktlig bör tre faktorer vara uppfyllda. Den

skall innehålla en klar målstruktur med stor detaljrikedom, inneha gemensamma

mål för samtliga aktörer och företagen skall verka i en stabil, förutsägbar miljö

för att kunna verkställa sina uppställda mål (Mintzberg & Waters, 1985). I målen

förutbestäms åtgärder som blir tillämpade på ett systematiskt, och kalkylerande

sätt (de Wit & Meyer, 1998).

De som förespråkar denna strategiutformning argumenterar att planer ger en

organisation en riktlinje att gå efter istället för att låta företaget driva vind för

våg. Genom att först upprätta ett mål och därefter välja en strategi för att

komma dit kan en organisationen ges klara direktiv (de Wit & Meyer, 1998).

Företagen skall här ledas genom att kontrolleras (Stacey, 1993). En fördel med

planeringsperspektivet är att det uppmuntrar det långsiktiga tänkandet och

engagemang. En annan fördel är att företaget kan se och utvärdera en mängd

olika alternativa vägar för framtiden innan det bestämmer sig för ett förslag som

anses vara det bästa.

Under 1980-talet började det dock att höjas kritiska röster mot den strategiska

planeringen, eftersom man började uppfatta världen som mycket mer komplex

än tidigare. Det var inte längre hållbart att planera för framtiden i och med att

omvärlden förändrades kontinuerligt och företagen var tvungna att anpassa sig

därefter.

Den formella planeringen har sedan dess fått en allt mindre betydelse då den

anses som alltför oflexibel för att kunna användas i den snabbföränderliga

omvärlden (Mintzberg, 1994; Quinn, 1978). Den stora nackdelen med

planeringsstrategin anses vara att när målen är satta är företagen inte lyhörda

för möjligheter som uppkommer. Eftersom omvärlden är föränderlig går det inte
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att förutse och planera framtida möjligheter och hot anser bland andra Quinn

(1978) och D´Aveni (1995).

Mintzberg (1994) är en av de största kritikerna till formell planering där han

anser att planerare misslyckas med att skapa nya och effektiva strategier, bland

annat på grund av villfarelsen att företag antar att världen stannar under tiden

planer upprättas för att i ett senare skede implementeras. Samtidigt

argumenterar han att avsiktlig planering inte helt skall elimineras, eftersom det

finns ett behov av planer för att kommunicera strategiska mål och kontrollera

verksamheter. Mintzberg (1994) är vidare av åsikten att planerare behövs fast

inte för att planera strategier utan för att uppmuntra strategiskt tänkande inom

organisationen.

4.4.2  Framväxande strategier

Framväxande strategier uppkommer oavsiktligt när strategerna gradvis förenar

idéer till en genomförbar strategi (de Wit & Meyer, 1998). Förespråkarna för

framväxande strategier argumenterar att de flesta nya strategier i dagens

företag växer fram och inte planeras. Företaget försöker vara lyhörd för signaler

från omvärlden, reflekterande, lärande, fantiserande, experimenterande genom

att kontinuerligt testa förändringar i strategin i små steg (Johnson & Scholes,

1997). Det är en process som karakteriseras av uppfinningsrikedom och

utforskning (de Wit & Meyer, 1998).

I ytterligheten av strategiutformningskategorin framväxande strategier saknas

mål, istället lär sig företaget gradvis om vad som skall åtgärdas och strategin

växer fram allteftersom. Det behöver inte betyda att ledningen inte har någon

kontroll över strategin utan istället är de öppna, flexibla och lyhörda, med andra

ord, ledningen har en vilja att lära (Mintzberg & Waters, 1985; Quinn, 1978).
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Strategerna måste söka nya vägar för att förstå gamla problem och

uppmärksamma hur andra tolkar det (Smircich & Stubbart, 1985). En

framväxande strategi möjliggör för en ledning som inte vet tillräckligt om de olika

aktiviteterna i organisationen, att låta dem som har mer kunskap om detta kunna

utforma realistiska strategier (Mintzberg & Waters, 1985). Genom att agera och

reflektera samtidigt kan ledningen fokusera sin analys på vad som ses som

viktigt och praktiskt genomförbart. Processen är dynamisk med varken ett tydligt

slut eller en tydlig början (Quinn, 1978).

Mintzberg & Waters (1985) slår hål på föreställningen om att avsiktliga eller

framväxande strategier är två motpoler som utesluter varandra. De understryker

detta genom att framhålla att företagen skall ha kontroll, men utan att stoppa

lärandeprocessen. En företagsledare behöver leda företaget i en viss riktning mot

en vision, men samtidigt utan detaljerad planering för att kunna anpassa sig.

Författarna drar slutsatsen att strategiutformningen ofta i verkligheten består av

båda strategiutformningsprocesserna, avsiktlig och framväxande.

4.5  Kaosteorierna

I detta avsnitt avhandlar vi den teoribildning som utgör tyngdpunkten i vår

studie, nämligen kaosteorierna. Inledningsvis utröner vi vad själva begreppet

inbegriper och dess ursprung. Därefter beskriver vi centrala inslag i

teoribildningen för hur strategier utvecklas, vilka är nödvändiga för vår analys.

Det följande avsnittet, självorganisering, har getts ett eget stycke för den skull

att det är en del av kaosteorin som vi anser är relevant för problemområdet.

Därefter följer strategisk flexibilitet samt ledarens roll i strategiarbetet, vilka likväl

är viktiga faktorer inom kaosteorin som tas i beaktning i vår studie.
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4.5.1  Vad är kaosteorin?

Traditionellt har framtiden setts som en förlängning av det förgångna. Under

1960-talet förändrades emellertid den världsuppfattningen genom

vetenskapsmannen Edward Lorenz. Han utvecklade en vetenskaplig teori, som

kom att kallas kaosteori, där han upptäckte icke linjära, dynamiska system.

Trots att teorin upptäcktes för flera decennier sedan är det först under senare år

som den har blivit tillämpad inom management området. Kaosteorin introducerar

idén att slump, föränderliga förutsättningar och kreativitet kan påverka ett

komplext system vid vilken tidpunkt som helst och förändra dess kurs. (Wah,

1998)

En metafor som används flitigt av kaosteoretiker för att förklara teorin är

”fjärilseffekten” (Sullivan, 1999; Stilwell, 1996; Bechtold, 1997). Det bildliga

uttrycket skildrar att när en fjäril flaxar med sina vingar i Asien kan det orsaka en

orkan i Atlanten. Sinnrikheten med fjärilseffekten är att en obetydlig och till

synes orelaterad handling kan förändra och förstora förändringsförloppet

såtillvida att det för med sig ett stort framtida kaos. Lorenzs kaosteori är ett stort

genombrott i att förstå hur små förändringar eller händelser både internt och

externt skapar oväntade konsekvenser på ett bredare plan i framtiden. Futuristen

och grundaren av betalkortet VISA, Dee Hock, kallar den nya företagsvärlden för

”chaordic”, en kombination av ”chaos” och ”order”. Enligt teorin är världen

komplex, dynamisk och förefaller vara rörig, men i själva verket finns det en

underliggande ordning i kaoset (Stilwell, 1996; Tetenbaum, 1998b).

Tidigare ansågs att kaos var ett tillstånd som skulle undvikas till högsta grad och

ordning skulle snabbt återinföras. Nu har samhällsvetare kommit till insikt att

kaos är nödvändigt i och med att företag idag är i en kontinuerlig utveckling.



Att utforma strategier i en turbulent miljö – hur kan det bidra till framgång?

32

Bara fragment av det förflutna bibehålls för framtiden (Sullivan, 1999). Enligt

Stacey (1992) innehar kaos två viktiga egenskaper: oförutsägbarhet och ett så

kallat ”dolt” mönster. Kaos betyder inte, som enligt Bonniers svenska ordbok

(Malmström et al, 1994) total förvirring, ej heller explosiv instabilitet utan

begränsad instabilitet enligt författaren. Stacey (1992) beskriver det som ”en

kombination av ordning och oordning i vilken beteendemönster ständigt

utvecklas i oförutsägbara men ändå likartade, bekanta, men ändå oregelbundna

mönster.” (Stacey, 1992, s61).

Tydliga samband mellan orsak och verkan går förlorade i den oförutsägbara

händelseutvecklingen. Strukturen är känslig för små förändringar vilket betyder

att slumpen spelar en betydande roll för vad som händer i systemet. Emellertid

betyder det också att det en enskild komponent i ett system gör, kan ha en

djupgående effekt på hela systemets framtid. Kaos är inte galopperande,

explosiv instabilitet, eftersom det begränsas av den regelstruktur som generar

det. Det har till följd att det kaotiska beteendet har ett övergripande, kvalitativt

mönster över sig, inom vilka specifika resultat är slumpartade. Stacey ger ett

exempel på ”dolt” mönster:

”As two nearby snowflakes fall to the earth, they experience tiny

differences in temperature and air impurities. Each snowflake

amplifies those differences as they form and by the time they

reach the earth they have different shapes,but they are still

clearly snowflakes. We cannot predict the shape of each

snowflake, but we can predict that they will be snowflakes.” 

                                                                 (Stacey, 1993, s14)
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Bechtold (1997) kallar kaos för en evolutionär systemteori. Kaos ses som ett

system som kontinuerligt  omvandlar sig till en högre nivå av komplexitet, gör

förändringar som är oåterkalleliga och därför evolutionerande.

Kaosteoretiker ser inga fördelar med formaliserad planering. De argumenterar att

det inte är möjligt att förutspå vad som skall hända i framtiden när orsak och

verkan förhållandet är icke linjärt och svårt att härleda (Tetenbaum, 1998b). De

anser att formaliserad planering med förutbestämda mål och analyser som kan

ta veckor eller månader att arbeta igenom inte är realistiskt längre (Stacey,

1992). Galbraith (1977) går ett steg längre och hävdar att planering skadar

turbulenta miljöer. Formell planering sänker hastigheten på beslutsprocessen och

påverkar realtids beslutsfattande (Eisenhardt, 1989).

4.5.2  Strategiers utvecklingsprocess i kaosteorin

Kaosteorin förespråkar en kontinuerlig utvecklingsprocess av strategin. En sådan

process skapar kunskap för hela organisationen eftersom alla medarbetare lär

från varandra och samarbetar (Bechtold, 1997). Stacey (1992) anser att

strategiprocessen under kaotiska förhållanden inte kan ledas av en i förväg

fastställd vision, utan istället skapas ordning ur kaos genom att strategier

successivt växer fram och påverkas allt efter tidens gång. Detta benämner

Nonaka (1988) som ”kreativt kaos”, vilket innebär att de anställda kontinuerligt

definierar problem och försöker att lösa den kritiska situationen tillsammans. De

anställda utvecklar därigenom effektivt kunskap tillsammans och strategier

uppstår, vilket omöjliggör att inneha en i förväg fastställd strategi (Stacey, 1992;

Bechtold, 1997). På grund därav är det viktigt att alla medlemmar i

organisationen är involverade i utformningsprocessen av strategin (Bechtold,

1997; Pascale, 1999).
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Strategin består av små steg som är löst sammanbundna, vilket leder till att

strategin förändras allteftersom (Eisenhardt & Brown, 1998). Strategiprocessen i

en dynamisk miljö accepterar osäkerhet om framtiden och förlitar sig på de små

förändringarna i omgivningen som indikatorer om framtiden. Strategins

utveckling och implementering sker i princip samtidigt (Bechtold, 1997).

Konkurrensfördelar är tillfälliga och därför måste organisationen fokusera både

på den aktuella och på framtidens verksamhet (Jacobs & McKeown, 2000).

Strategin förklaras med hjälp av en metafor som lyder att företagsledare måste

agera som Tarzan; ”Swing on the current vine, look ahead for the next, and

make the switch between the two” (Eisenhardt & Brown, 1997, s7).

Eisenhardt & Sull (2001) samtycker med Nonaka & Takeuchi (1995) att

strategins roll endast skall vara vägledande. De anser att när omgivningen är

komplex behövs det en simplifiering av strategierna och endast några få enkla

regler skall vägleda organisationen genom kaos. Fördelen är att ett företag kan

fånga oförutsägbara, tillfälliga möjligheter. Strategin växer fram och det

utvecklas enkla regler som formar dessa processer, men det är av vikt att

fortsätta förändringsprocessen och när organisationen förändras skall även

reglerna vara föränderliga.

För att strategiprocessen skall vara framgångsrik är feedback och

informationsflödet inom organisationen av största betydelse, samt även feedback

från kunderna. Återkopplingen skall utgöras av hur framgångsrik den existerande

strategin är för att kunna veta vilken effekt strategin har fått på marknaden.

Vidare är återkoppling också viktig ur det hänseendet att organisationen skall

vara lyhörd för både små och stora förändringar på marknaden. Feedbacken ger

en signal om att det är lämpligt att aktivera en förändring av strategin och

organisationen. (Bechtold, 1997)
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4.5.3   Självorganisering

Självorganisering är en form av struktur som uppkommer av sig själv ur kaos

samt uppstår vid kritiska tidpunkter i ett företag (Tetenbaum, 1998a; Stacey,

1991). Processen är styrd av feedback från olika områden exempelvis från

marknaden och inom organisationen. Självorganisering gynnar utvecklingen av

innovation, eftersom innovation och kreativitet ej kan bli strukturellt styrda utan

en företagsledare måste ge utrymme för självorganisering (Stacey, 1991). Vidare

ser kaosteorin på alla system som självorganiserande, att det självständigt

formas en struktur, men det handlar inte bara om att skapa ordning utan också

att utvecklas evolutionärt i takt med sin omgivning (Bechtold, 1997).

Organisationer befinner sig i ständig utveckling och när en förändring väl har

tagit plats är systemet aldrig detsamma igen (Sullivan, 1999).

Tetenbaum (1998b) tar Silicon Valley som ett exempel på ett självorganiserande

system. Ingen hade befälet över bildandet av Silicon Valley utan det helt enkelt

bara uppstod och blev framgångsrikt genom samspelet av forskningscentra och

kunnig arbetskraft. Nyckeln till framgång genom självorganisering är enligt

Tetenbaum (1998b) att låta mönster inom en organisation uppstå självmant.

Ett kriterium för att en organisation skall kunna förnya sig själv är att ej hamna i

ett stadium av jämvikt med sin omgivning anser Nonaka (1988). För att skapa

fluktuationer rekommenderar författaren att organisationen ständigt skall söka

efter nya möjligheter och försöka se på sin organisation från olika synvinklar,

vilket överensstämmer med strategisk flexibilitet. Önskvärt är också att ha olika

kulturer i organisationen, hellre än att alla anställda delar samma värderingar

som ofta leder till status quo, det vill säga ett oförändrat tillstånd där

organisationen inte utvecklas (Nonaka, 1988). Med anställda från olika kulturer
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leder det till en interaktion mellan de anställda, och därmed kan organisationen

förändras. Motsättningar inom en organisation skapar självorganiserande

strukturer avslutar Wah (1998).

4.5.4  Strategisk flexibilitet

Som vi har nämnt tidigare karaktäriseras dynamiska marknader av stor osäkerhet

om en strategis framtida värde och i en sådan miljö kan ett företag uppnå

konkurrensfördelar genom att skapa strategisk flexibilitet (Sanchez, 1997). Das &

Elango (1995) anser att strategisk flexibilitet är nödvändig för att förbereda

organisationen i en föränderlig omgivning och hävdar ytterligare att flexibilitet

leder till snabbare och effektivare utforskning av nya segment och produkter.

Strategisk flexibilitet är ett företags förmåga att svara på olika möjligheter från

en dynamisk omgivning (Sanchez, 1995). Hitt et al (1998) hävdar att det krävs

flexibilitet för att vara konkurrenskraftig, vilket betyder att organisationen

ständigt omarbetar den nuvarande strategin, tillgångarna inom företaget och

organisationens kultur.

För att understödja strategisk flexibilitet krävs det att en organisation är flexibel

på flera områden, både internt och externt (Das & Elango, 1995; Volberda,

1997). De viktigaste externa faktorerna inkluderar leverantörer och allianser.

Flexibilitet gentemot leverantörer innebär att en organisationen ej är bunden vid

endast en leverantör, utan innehar ett nätverk av flera. Allianser och nätverk

med andra organisationer leder till flexibilitet genom att organisationen kan låna

till exempel kompetens av andra företag vid behov (Sanchez, 1997; Das &

Elango, 1995).

De interna faktorerna är flexibilitet i tillverkningen, produktutformningen, flexibla

anställda och en flexibel organisatorisk struktur (Das & Elango, 1995). Sanchez
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(1995) menar att vissa företag snabbt introducerar ny teknik för att uppnå

flexibilitet i sitt produktskapande. Vidare försöker dessa företag att aggressivt

konkurrera med sina egna produkter, vilket medför en ökad innovationstakt inom

organisationen. En flexibel organisatorisk struktur underlättar möjligheten att

känna av marknaden och reagera på förändringar i omgivningen bättre än

konkurrenterna.

Sanchez (1997) anser att ett företag generellt uppnår strategisk flexibilitet

genom att göra resurser lättrörligare, vilket underlättar snabba svar på aktuella

möjligheter och hot i organisationens omgivning. Att inneha strategisk flexibilitet

kräver också att införskaffa mer information om sin omgivning samt att ha en

bred kunskapsbas inom organisationen.

Emellertid finns det även nackdelar med strategisk flexibilitet. Das & Elango

(1995) beskriver främst tre huvudsakliga nackdelar, vilka är att:

� strategisk flexibilitet är kostsamt

� ger ökad stress för de anställda och

� att organisationen saknar fokus.

Att personalen måste ständigt lära sig nya saker och inte kan skapa några trygga

rutiner kan leda till ökad stress. Vidare kan företaget förlora fokus på sina

kärnkompetenser när företaget ständigt skall anpassa sig till omgivningens

förändringar. För att undvika detta krävs en tydlig ledning av företagets

utveckling.

Enligt Volberda (1997) kan innovativa företag lättare än andra företag införa

strategisk flexibilitet, eftersom innovativa företag ständigt är öppna samt letar
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efter nya förändringar. Detta betonar också Das & Elango (1995) genom att

vidhålla att i turbulenta miljöer är strategisk flexibilitet optimalt, eftersom

förtjänsten av flexibiliteten överstiger de ökade kostnaderna.

4.5.5  Ledarens roll

I en dynamisk miljö ställs företagsledaren inför nya utmaningar och vi skall i

detta avsnitt utröna hur företagsledaren skall agera för att hantera kaos och

utnyttja de turbulenta krafterna enligt kaosteoretikerna.

Företag måste lära sig leva med en turbulent miljö där framtiden är oviss. Det är

företagsledarens uppgift att leda sina anställda från en tid av trygghet och

bekvämlighet, där den anställde vet sina arbetsuppgifter, till en osäker, turbulent

miljö. Det är av yttersta vikt att ledaren förklarar för sina anställda varför

omställningen är nödvändig. (Tetenbaum, 1998a; Stacey, 1992)

Eftersom framtiden är oviss bör inte företagsledaren sätta upp gemensamma

visioner för företaget om en framtida situation, eftersom det kan vara en riskabel

illusion anser Stacey (1992). Illusioner kan visa sig vara ouppnåeliga och verka

handlingsförlamande på anställda i organisationen, eftersom visioner ofta är

orealistiska antaganden om en framtid som kanske inte överensstämmer med

den givna visionen.

Hitt et al (1998) är av en annan åsikt där de anser att ledaren i turbulenta

miljöer skall vara ”visionärer”, det vill säga utveckla visioner för att motivera

medlemmar i organisationen att uppnå dessa. Dessa visioner är av det

långsiktiga slaget, men samtidigt skall de anställda vara lyhörda för kortsiktiga

förändringar. Företagsledarens uppgift är att balansera och kombinera den

långsiktiga visionen med kortsiktiga resultat. Bennis (1990) menar dock att det
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inte räcker för ledaren att ha långsiktiga visioner, utan det gäller också att kunna

kommunicera detta genom organisationen. För ett effektivt ledarskap i en

turbulent miljö krävs därför av ledaren att ha förmågan att kommunicera

visionen. Om inte denna egenskap återfinns hos ledaren, kan det frambringa

problem med att skapa engagerade medarbetare, vilket är det huvudsakliga

syftet med det visionära ledarskapet.

Det finns också det lärande ledarskapet. Både Rohlin (1994) och Mayo & Lank

(1994) anser att ledarskapet måste innefatta att ta beräknande risker genom att

till exempel utmana de anställda till svåra uppgifter för att de på så sätt skall

utveckla sina kunskaper. Oavsett om riskerna leder till ett misslyckande eller till

en framgång är det troligt att det leder till en inlärning som organisationen kan

ha nytta av i framtiden. Därför bör ledaren se till nödvändigheten av att delegera

beslut till sina anställda för att de snabbt skall kunna reagera på förändringar i

sin omgivning. Vidare medverkar delegering till att skapa en innovativ miljö och

större frihet leder till kreativitet (Stilwell, 1996). Att minimera antalet regler i en

organisation leder till en stimulering av experimentering och risktagande

(Tetenbaum, 1998b). Riv hierarkier och implementera horisontella strukturer

inom företaget för att accelerera beslutsfattandet. För att en sådan struktur skall

vara funktionell är det av stor vikt att öka informationsflödet mellan de anställda

(Kiel, 1994).

Det krävs också av företagsledaren att utveckla möjligheterna till utbildning för

de anställda, då omgivningen ställer höga krav på stor kunskap i en turbulent

miljö (Hitt et al, 1998). Jacobs & McKeown (2000) föreslår att lärande kan ske

genom teambildning och utveckling som är fokuserad på det dagliga arbetet.

Den komplexa omgivningen som företagen befinner sig i är snabbföränderlig och

därför är det nödvändigt för alla i organisationen att få ett större ansvar och
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ökad befogenhet att handla (Stacey, 1992).
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4.6  Reflektioner till referensramen

Vår teoridiskussion i det här avsnittet fungerar till viss del som svar på de frågor

som ställdes upp i problemdiskussionen samt som en diskussion kring vårt

problemområde. I början av detta kapitel redogjorde vi för olika definitioner av

begreppet strategi samt turbulenta miljöer. Vi vill återigen poängtera att vi inte

ämnar föreslå en definition av respektive term som den mest lämpade utan

dessa två avsnitt utgör en bakgrund till vårt problemområde. Emellertid kan vi

dra paralleller till de definitioner författarna avhandlar gällande begreppet

strategi. För ett flertal författare (Hax, 1990; Dessler, 1980) är strategin

företagets grundläggande ram, i vilken en vision och övergripande mål

inkluderas. Strategin ses även som en process av att förena resurser och

kompetens med möjligheter. Den andra begreppsavhandlingen rörande

”turbulent miljö” kan vi sammanfatta utifrån olika författares definitioner som en

miljö som påverkas av externa förändringar, vilka sker snabbt och på samma

gång och är svåra att förutspå.

Vi fortsatte vår referensram med att besvara frågan om vilka nivåer av turbulens

som kan urskiljas för ett företag. Enligt vår uppfattning stämmer kaosteorierna

överens med nivå fyra i Courtney et als (1997) modell. Anledningen till det, är att

vi drar en likhet med att på nivå fyra är det omöjligt att förutse variabler som

definierar framtiden som överensstämmer med kaosteorins grundtanke.

Emellertid ser vi det som möjligt att likväl klassa nivå tre som en turbulent miljö,

i och med att företagen på denna nivå inte kan förutse ett självklart scenario,

dock kan utfallet ske inom en spännvidd.

I vår teoridiskussion började vi med att beskriva två huvudkategorier av

strategiutformningsprocesser som finns idag, vilka har tagits upp i uppsatsen för
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att ge en inblick i den teoribildningen som återfinns inom vårt valda

problemområde. Vi började med att beskriva avsiktlig strategi, vilken poängterar

vikten av att planera strategin för att i ett senare skede implementeras. En

övervägande del av kaosteoretikerna är av den åsikten att planering och

turbulens inte kan verka tillsammans (Tetenbaum, 1998b; Stacey, 1992).

Framväxande strategier är den andra ytterligheten, där vi ser många likheter

med kaosteorin, bland annat att strategier skall växa fram successivt genom små

steg. Mintzberg & Waters (1985) poängterade att de flesta företag ligger mellan

de två ytterligheterna, avsiktlig och framväxande strategiutformning. Vi ser det

som intressant att utröna vilken strategiutformningsprocess fallföretagen

tillämpar. Om de anser sig befinna i en turbulent miljö finner företagen då det

omöjligt att ha en planerad strategi och skall strategin istället växa fram

oplanerat? Det är vår uppfattning att den traditionella metoden ofta är att

utforma strategier efter en plan och därefter implementera. Kan företag verka

utan mål och planer?

Vad innefattar begreppet kaosteori? Detta är en fråga vi ställde i

problemdiskussionen och som vi klargjorde i ett avsnitt i teorikapitlet. Den

metafor som vi ser som sinnrikt belysande är ”fjärilseffekten”, vilken förklarar

kaosteorin som att när en fjäril flaxar med sina vingar i Asien kan det orsaka en

orkan i Atlanten. Detta påvisar att en liten handling kan orsaka kaos vid ett

senare tillfälle. Kaosteorin ligger i tiden, när man ser till den dynamik flertalet

företag lever i under det senaste decenniet. Det är inom IT-branschen som

kaosteorin har sin utgångspunkt, vilket har lett oss till att välja den för vårt

problemområde.

I referensramen har vi valt att lyfta fram vissa delar ur kaosteorierna såsom

strategiernas utvecklingsprocess, självorganisering, strategisk flexibilitet samt
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ledarens roll. Anledningen till det är att vi ser dessa delar som viktiga för vår

studie och ger en djupgående förståelse om ämnet kaosteorier. Alla dessa

byggstenar är enligt oss väsentliga för att skapa en helhetsförståelse kring vår

problemdiskussion; strategiutformningsprocesser. Det är faktorer som påverkar

och har en relation till varandra, samtidigt som de är centrala begrepp inom

kaosteorin. Dessa faktorer samspelar med varandra såtillvida att de inte kan

lyftas ut var och en för sig i och med att de verkar tillsammans. Exempelvis, för

att ett företag skall kunna ha strategisk flexibilitet är det viktigt att ledaren har

en ledarstil som underlättar strategisk flexibilitet, till exempel genom delegering,

vilket skall gå i linje med den strategiutformningsprocess företag innehar.

Vad gäller självorganisering är det en form av struktur som uppkommer genom

kaos och formas självmant. Det är i likhet med en framväxande strategi i

avsaknad av planering. Är det en struktur som kan fungera och uppkomma på

företagsnivå? Strategisk flexibilitet benämns av författare, såsom Sanchez (1995)

och Das & Elango (1995), som ett sätt att svara på uppkommande möjligheter

från en dynamisk omgivning snabbt och effektivt. Detta kräver att företagen skall

vara flexibla både internt (anställda, tillverkning och organisatorisk struktur) och

externt (leverantörer och allianser). Flexibilitet borde enligt oss vara väsentligt

för de flesta av dagens företag, men frågan är om några aspekter av strategisk

flexibilitet är viktigare för företag som reagerar på en turbulent marknads snabba

förändringar än de som verkar i en stabilare miljö.

I en osäker miljö gäller det för företagsledaren att balansera trygghet och

utmaningar samt att motivera de anställda att ta risker genom delegering. Ett

rimligt antagande är att för ett IT-företag är dess anställdas kunskap viktig, vilket

leder till att dels utbildning ses som betydelsefullt samt att det finns en kreativ

miljö för att kunna vara innovativ i en snabbföränderlig marknad. Det är
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intressant att utröna hur ledare i IT-företag leder medarbetarna i dess miljö.

Vi vill här slutligen ställa upp frågor som genomgången av litteraturen har givit

upphov till. Vi avser att använda dessa frågor i analysen som byggstenar för att

diskutera kring vårt valda problemområde.

� Vilken turbulensnivå kan urskiljas hos företag i turbulenta miljöer?

� Kan företags strategiutformningsprocess beskrivas av avsiktlig eller

framväxande strategier, eller en kombination dem emellan?

� Kan ”kreativt kaos” utrönas hos företag, det vill säga utformar företag

strategier genom att låta de anställda utveckla kunskap tillsammans och lär

av varandra?

� Kan strategisk flexibilitet utrönas hos företag?

� Kan ledarskap hos företag beskrivas i termerna av ett lärande eller/och ett

visionärt ledarskap?

Dessa frågor syftar till att mynna ut i ett bidrag till en ökad förståelse om och hur

strategiutformningsprocessen kan bidra till företags framgång i en turbulent

miljö.
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EMPIRI

Vi kommer i detta kapitel att presentera det som har framkommit under våra

fyra intervjuer samt ur information från företagens externa broschyrer, hemsidor

och årsredovisningar.

5.1 Inledning

De två fallföretagen presenteras var och ett för sig. Vi börjar med

framgångsföretaget och avslutar med företaget med tillbakagång. Vi inleder med

att utröna hur företagen ser på sin bransch, huruvida den är turbulent eller inte,

och fortsätter med de omvärldsfaktorer under 1990-talet som har inverkat på

strategin. Därefter beskriver vi fallföretagens långsiktiga och kortsiktiga mål, följt

av strategiutformningsprocessen för de båda. Härefter går vi in på strategins

föränderlighet samt flexibilitet för företagen och faktorerna för framgång

respektive tillbakagång. Vidare tar vi upp hur företagen identifierar trender, för

att kunna urskilja hur de lyssnar till sin omgivning. Avslutningsvis återger vi

företagens syn på ledarens roll samt en sammanfattning av empirin.
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5.2  Ett IT-företag med framgång

Vårt första fallföretag grundades i Sverige i början av 1980-talet

och är ett mjukvaruföretag. Företagets kunder är huvudsakligen

små och medelstora företag i Sverige. Under 1990-talet har

företaget vuxit markant och är nu marknadsledande. Deras

produktsortiment består av olika företagsprogram för

administrativa funktioner.

5.2.1  Branschen

Företaget ser inte på sig själva som ett renodlat IT-företag eftersom de har varit

med länge i branschen och tillverkar egna produkter. Ett IT-företag förknippas

idag ofta med att erbjuda konsulttjänster menar de. För att beskriva IT-

branschen som helhet anser de den vara rörig och växlande. Företaget anser att

branschen är snabbföränderlig och att den genererar många möjligheter, som de

emellertid hanterar eftertänksamt. De vill inte vara först ute med den senaste

tekniken, därför att de ser det som varken lönsamt eller garanterar några

marknadsandelar. Istället arbetar företaget med att erbjuda sina kunder en stabil

teknik som är funktionell, vilket leder till att deras kunder kan vara lönsamma

och effektiva i sitt arbete. Det är först när kunderna efterfrågar en produkt, när

konkurrenterna har gjort misstagen och när den nya tekniken är säker, som de

vidareutvecklar tekniken för sina kunder. Det bör dock poängteras att det bedrivs

forskning inom företaget för att utveckla framtida produkter.

” Vi har alltid haft den här lite eftertänksamma stilen och låter

andra bryta mark.”                                                           (VD)
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5.2.2  Strategins utveckling 1990 fram till idag

– kritiska händelser

Strategin för företaget har under de senaste åren påverkats genom ett rad

händelser. En yttre påverkan kom under 1993 - 1994 när Microsoft lanserade

sina Windows-baserade program, vilka slog igenom i en snabbare takt än vad

företaget hade förväntat sig. Företaget hade en annan plan för Windows-

programmen än vad marknaden hade, vilket ledde till att de fick sätta sig ned

och omarbeta strategin. Marknaden satte press på företaget att snabbt komma

ut med en produkt och konsekvensen blev att processen för utveckling av en ny

produkt blev rapidare. I slutet av 1990-talet kom Internet, vilket inte ledde till en

större förändring för företaget utan sågs enkom som ett nytt sätt att hantera

information. Företaget anser att man inte får gripas av panik när något händer i

omgivningen utan först diskuteras företeelserna igenom och sedan fattas ett

överlagt beslut om hur företaget skall hantera situationen.

Genomgripande förändringar kom i slutet på 1990-talet då företaget

börsintroducerades. Introduktionen var en påverkade faktor som mynnade ut i

att strategin ändrades och det blev mer fokusering på att ha ordning på

redovisningen. Samtidigt har börsintroduktionen utvecklat bolaget, exempelvis

betraktas företaget som ett mer seriöst företag. Detta har medverkat till en rad

samarbeten med andra företag som en följd av börsintroduktionen. Den största

nackdelen med att vara börsnoterad anser de vara att analytiker och media

belyser kvartalsrapporterna i alltför hög grad, vilket innebär en mer kortsiktig

fokusering.

”Jag tror inte att ledningarna och styrelserna fattar rätt beslut när

man är så kortsiktig.”                                                       (VD)
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Trots detta försöker företaget att tänka i långsiktiga banor, vilket de anser har

gett dem lönsamhet och lojalitet. En ytterligare påverkan kom innan

millenniumskiftet, då de fusionerade med ett annat bolag. Följden för strategin

blev att de till viss del blev tvungna att ta hänsyn till koncernens strategi och

mål, men förändringen var inte så omfattande hävdar företaget. Förra året

skedde ytterligare en sammanslagning och då fick de ännu en gång tänka

igenom och diskutera strategin. Fusionen medförde dock ej till möjligheten att

låna kompetens från varandra, eftersom de inte har likartade

områdeskunskaper.

5.2.3  Kortsiktiga och långsiktiga mål

Företaget arbetar mycket med gemensamma mål för hela företaget, eftersom de

ej föredrar att de anställda har individuella mål. Mål kan exempelvis vara att

sträva efter att uppfylla företagets vision och olika resultatmål. Ledningsgruppen

håller varje månad möten med sina anställda där de fastställer vilka mål som är

aktuella och meddelar vilka kostnader företaget har i dagsläget. Vidare

informeras de anställda om företagets intäkter och inom vilka områden företaget

kan göra besparingar.

Sedan flera år tillbaka har de årligen genomfört en utbildningsresa där hela

företaget åker iväg till olika platser runt om i världen. Tidpunkten är någon gång

i april eller maj månad när det är lågsäsong för företaget. De anställda utbildas i

personlig utveckling eller utvecklas i teambildning, eftersom företaget

huvudsakligen arbetar i team. Att hela företaget får åka anser företaget ger ett

stort engagemang och resulterar i gemensamma mål, dels eftersom alla är

kontinuerligt insatta i företagets räkenskaper och affärer och dels eftersom de får

en bättre sammanhållning inom företaget. Ett långsiktigt mål för företaget är att

hela tiden ge deras kunder rätt teknik i rätt tid, vilket enligt företaget gör att
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kunderna upplever dem som en pålitlig och långsiktig leverantör.

Som nämnts ovan arbetar företaget framförallt med gemensamma mål, men det

existerar även avdelningsmål som är en del i att nå de gemensamma målen. Ett

exempel taget från supportavdelningen är att en kund inte skall behöva vänta

mer än tjugo sekunder innan denne får svar på sin fråga.

5.2.4  Utformandet av strategi

Ledningsgruppen inom företaget börjar med att utarbeta en vision för företaget

och utifrån den visionen diskuterar de fram en övergripande strategi. I stort sett

utformar de denna strategi för ett år i taget. En del av strategin är mer

långsiktig, till exempel i vilken riktning som företaget bör gå på lång sikt.

Personalen är också en viktig del av strategin, i vilken det skall vara uttalat hur

man hanterar dem. Detta leder enligt företaget till att de anställda blir både

lojala och motiverade. De anser sig ha en stark företagskultur där

personlighetsutveckling och att personalen trivs är viktigt. De anställda är deras

största tillgång understryker företaget.

Strategin för avdelningen forskning och utveckling överensstämmer med

företagets övergripande strategi, men den är där mer detaljerad såtillvida att

målen är mer specifikt formulerade för den avdelningen. Företaget anser att den

övergripande strategin hjälper de anställda i de beslut de måste ta i sitt dagliga

arbete. Strategin och visionen skall finnas i bakhuvudet på varje anställd.

Företaget utformar ej alternativa strategier för alternativa scenarios utan

företagsledningen arbetar istället fram en flexibel strategi.
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5.2.5  Strategins föränderlighet och flexibilitet

”Strategin är inte gjuten i sten.” (VD)

Företaget anser att strategin inte får vara för fast eller detaljerad, vilket skulle

försvåra arbetet att omforma strategin när omvärlden förändras. När någonting

av större dignitet sker i företagets omgivning diskuterar ledningsgruppen igenom

vilken betydelse det har för företaget och om strategin skall förändras. Strategisk

flexibilitet är av yttersta vikt, för det gäller att vara anpassningsbar när

omvärlden förändras understryker de. Vidare tar företaget också olika

prioriteringsbeslut rörande produkter som bäst svarar på omvärldens krav. Dessa

prioriteringsbeslut gäller både nya produkter och utveckling av redan befintliga

produkter. För att stödja den strategiska flexibiliteten är företaget av den åsikten

att en flexibel organisation är betydande för att kunna anpassa sig till branschens

föränderlighet. En flexibel organisation beskrevs med en metafor:

”I en tältorganisation är det som en cirkus. När man kommer till

en ny ort så hjälps alla åt att sätta upp staketet, kassan och att

resa tältet och när man har gjort det så gör man sina egna rundor

och repeterar på dem. I palatsorganisationen har man ett palats

där alla sitter på sin stol och gör det man blir tilldelad och

ingenting annat.”                                                              (VD)

Företaget betraktar sig själva som en tältorganisation eller cirkusorganisation,

vilket innebär att när en avdelning behöver hjälp flyttas hela organisationen

självmant. De avdelningar som har mindre arbete under en period går oavkortat

över till andra avdelningar som behöver extra hjälp och därmed förändras

organisationen tillfälligt. Det gäller allt som oftast avdelningarna kundsupporten
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och paketeringen.

”Väldigt mycket grupp, väldigt mycket att hjälpas åt, ryck in där

det behövs.”                                   (Chef för produktutveckling)

Enligt företaget leder detta till att skapa större förståelse för de olika

produkterna och de anställda lär sig även om de andra avdelningarna. Ytterligare

en faktor som involverar målet att hela företaget skall hjälpas åt, inklusive

chefer, är exempelvis att testa produkterna, vilket också ger möjligheten till att

lära känna produkten och ge en ökad förståelse om den.

Vidare uppnår företaget flexibilitet genom att de arbetar med externa företag

som handhåller företaget med tjänster, exempelvis programmerare och

författare till handböcker. Under företagets högsäsong, vilket är från november

och fram till april-maj, tar de in extra anställda, vilket är i linje med strategin om

att vara så effektiva som möjligt.

5.2.6  Framgångsfaktorer

Företaget förklarar sin framgång med att de har ett annorlunda fokus än de

övriga i branschen. Enligt de intervjuade fokuserade de övriga företagen först på

att växa samt att bygga starka varumärken och först i efterhand undersökte de

om det fanns något kundunderlag. Det ledde till att de till sist innehade en

gigantisk organisation, men inga intäkter. Företaget anser att de hela tiden har

agerat annorlunda eftersom de har fokuserat på sina kunder och utvecklat

produkter efter deras efterfrågan. Vidare är företaget av den åsikten att

strategiarbetet inte är den avgörande faktorn för vinst eller förlust utan

framgång beror på vilket fokus som företagen har tagit fram. Dessutom har

företaget ett kvalitetstänkande som de också tror har varit en avgörande faktor
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för framgång. Produkten som levereras till kunden skall vara en fullgod produkt,

vilken motsvarar vissa standarder. Företaget påpekar att det finns företag som

erbjuder sina kunder en halvfärdig produkt som kunderna får utvärdera när de

ringer och felanmäler till supporten, men här har företaget en bestämd

uppfattning om att man inte skall experimentera på sina kunder. En annan

nyckel till framgång är deras prisstrategier. Priset skall vara rätt från början. De

skall inte erbjuda några rabatterbjudanden utan kunderna skall veta exakt vad

de erbjuds för sina pengar. Dessa faktorer anser företaget skapar förtroende för

dem samt nöjda kunder som återkommer, vilka dessutom sprider ett gott rykte

om företaget.

”Nöjda kunder är våra bästa säljare.” (VD)

5.2.7  Identifierandet av trender

Vid identifierandet av trender är kundernas åsikter även här betydelsefulla.

Företaget har en supportavdelning dit kunder bland annat rapporterar vilka

program de önskar sig bland produktsortimentet i framtiden. Dessa synpunkter

registreras sedan i ett system. Vidare arbetar företaget mycket med enkäter och

går på mässor för att identifiera nya trender. De lyssnar till vad som händer i

omvärlden där bland annat myndigheters mål om samhällsutvecklingen är av

betydelse.

”Hela tiden måste man lyssna av omvärlden…Vi har möten med

återförsäljare, vad har ni för idéer, vad tror ni om framtiden. Och

vår personal är vår styrka också.”                                        (VD)
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Även de anställdas idéer mottas mycket positivt på företaget. På företagets

intranät finns det till exempel en idébank, där anställda kan lägga in förslag

angående produktutveckling.

Vidare är kundernas behov av vikt, men företaget menar även att om de bara

skulle utveckla vad kunderna behöver idag skulle de ligga efter i tiden. Den

avgörande faktorn för företaget är därför att besitta kompetens och förmåga att

förutse vad kunden behöver om två - tre år.

”När vi når ut om två år till vår kund, så skall han finna svar på de

frågorna i produkterna som vi levererar då, fast han inte var

medveten om det idag.”                                                     (VD)

Företaget kan därför inte enbart förlita sig på kundernas önskemål vid

identifiering av kommande trender. Produkter kommer däremot ej ut på

marknaden förrän ett större antal kunder efterfrågar dem, men det är viktigt att

forskningen ligger före med det ändamålet att när kunden efterfrågar en produkt

är den testad och klar.

5.2.8  Ledarrollen

Det är betydelsefullt för företaget att ledarna orienterar företaget mot de

gemensamma målen och därigenom stimuleras de anställda att dra åt samma

håll. Att veta målen klart och tydligt är en förutsättning för att var effektiva anser

de intervjuade. Vid för mycket ”spretighet” förloras kraft och ork. Vidare anser

företaget att en ledares uppgift är att engagera, uppmuntra och ge beröm åt de

anställda. En ledare skall styra hellre med beröm än att bestraffa, vilket

uttrycktes på följande sätt:
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”Vi som har hundar vet att en hund gör gärna det man vill, men

då måste man berömma när han gör rätt. Att bestraffa en hund

med piskan fungerar inte, för då får man en strykrädd hund som

inte gör någonting alls. Den ligger hellre i korgen. Ger man den

beröm så tar han gärna initiativet.”                                      (VD)

En ledare måste berömma rätt beteende. Vidare poängterades att en ledare skall

vara ett gott föredöme, men även vara den som sätter gränser och regler.

Grunden är, hävdar företaget, att anställa rätt människor och ha en bra

personalpolitik. Om ett företag anställer rätt människor är det ej svårt att vara

chef eftersom delegerandet av uppgifter underlättas menar företaget. Bra

personal skall kritisera, ta ansvar, ta initiativ, vara frågande och vara beredd på

förändring.

Anställda på avdelningen för forskning och utveckling är inte någon lättstyrd

grupp, eftersom där står att finna många entusiaster och entreprenörer.

”På min avdelning finns det många entusiaster, entreprenörer;

anställda för att de är drivande och självständiga. Vilket gör det till

ett himmelrike att vara chef där och å andra sidan ett rent

helvete, för det är inte en lättstyrd grupp. Men det får inte vara en

lättstyrd grupp för då skulle det gå fel. För då skulle det bara vara

mitt sätt att tycka.”                          (Chef för produktutveckling)

En ledares roll blir här att vara en samordnare där ledaren stämmer av med de

anställda och viktiga element är att ha en bra kommunikation och en öppen

dialog. Vidare vidhåller företaget att en ledare skall tillvarata en anställds främsta

kunskaper och försöka förstärka de kunskaper som personen är svagare på.
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5.3  Ett IT-företag med en tillbakagång

Vårt andra fallföretag grundades även det i Sverige under 1980-

talet och är ett mjukvaruföretag. Företaget verkar globalt och

deras kunder är i synnerhet stora globala företag. Vidare

arbetar företaget huvudsakligen med en produkt som de

anpassar efter varje företag och har under 1990-talet

expanderat betydligt.

5.3.1  Branschen

IT-branschen är en bransch som alla människor vet vad det är idag anser

företaget. De poängterar dock att de inte anser sig vara ett IT-företag i den

bemärkelsen som media återger, det vill säga som en konsultverksamhet, då de

utvecklar produkter. Branschen upplever de som spännande bland annat på

grund av att det händer mycket på marknaden hela tiden. Vidare anser företaget

att idag är det de, leverantörerna, som styr marknaden. Detta innebär att de

idag styr kundernas önskemål i större utsträckning än tidigare. Samtidigt

påverkar ändå kundens verklighet företagets utvecklingsmiljö genom att de

måste utveckla det som är bra för kunden.

Miljön ställer två krav på företaget. Dels måste de följa med i utvecklingstakten

och dels vara långt framme i produktlivscykeln. Samtidigt menar företaget att de

måste ha den gamla ekonomins tänkande, vilket innebär att de får inte låta sig

”ryckas med för mycket”. Vad gäller den teknologiska utvecklingstakten är

företaget av den åsikten att det händer oerhört mycket, men hävdar att ingen i

dagsläget betalar endast för ny teknik, utan de måste alltid utveckla det som

kunden efterfrågar.
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”Teknik i sig är jättekul, speciellt om man är tekniker. Det ska

lysa, pysa och fräsa. Det är jätteskoj, men det är ingen som

betalar för det idag. Det är som Internet i början…det var

jätteskojigt men det fanns ingen som betalade för det.”

                                                                    (Styrelsemedlem)

5.3.2  Strategins utveckling 1990 fram till idag

– kritiska händelser

Kritiska händelser från omvärlden som har påverkat strategin har varit både av

det ekonomiska och det teknologiska slaget. Vid 1990-talets början ändrade

företaget strategi och valde att bli globala. Den globala marknaden påverkade

företaget, vilket bland annat medförde att de var tvungna att anpassa sin

produkt efter krav från utländska myndigheter att kvalitetssäkra den. Det innebar

en stor omställning för företaget, vilken fick till följd att bolaget blev betydligt

mer organiserat.

I mitten av 1990-talet introducerades företaget på börsen och denna ekonomiska

påverkan resulterade i att de blev mer tagna på allvar. Omvärlden uppfattade

företaget som mer seriöst och anskaffning av kapital underlättades. Ytterligare

en påverkan kom i slutet av 1990-talet som ledde till att de ändrade strategin,

marknadsfokus och positionering, och den bakomliggande faktorn var IT-

branschens enorma uppsving. Marknaden krävde nu att företaget skulle erbjuda

en mängd nya produkter och kunderna ville ha hela konceptlösningar. Följden

blev att företaget utökades med nya anställda, vilket ledde till en märkbart

reducerad genomsnittsålder på personalen. Vid den här tidpunkten förlorade

företaget även personal, eftersom de inte kunde konkurrera om kompetensen

fullt ut.
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5.3.3  Långsiktiga och kortsiktiga mål

Företaget har ställt upp ett antal långsiktiga strategiska mål, där exempelvis ett

mål är lönsamhet och ytterligare ett är målet att företaget skall verka globalt.

Avdelningen för forskning och utveckling har egna delmål som innefattar bland

annat supportmål och mål för svarstiden. En kund skall ej behöva vänta länge för

att få svar på sina frågor. Vidare har de målen att uppfylla underhållskraven på

produkten och dessa mål är både av det kortsiktiga och det långsiktiga slaget.

Ett annat mål är storleksmålet. Detta mål inbegriper att forskning och

utvecklingsavdelningen sätts i direkt relation till storleken på företaget som

helhet, vad gäller antalet anställda och omsättning. När företaget ändrar storlek

finns det en speciell procentsats som bestämmer hur stor avdelningen för

forskning och utveckling skall vara. För övrigt arbetar avdelningen mycket i

projekt och det är projektens mål som bygger upp avdelningens mål. Företaget

anser att ett år är den längsta horisont man skall ha i den här branschen och

därför sker målformuleringen årsvis på basis av budgetmålen.

5.3.4  Utformandet av strategi

Den övergripande strategin för företaget bestäms av företagsledningen, vilken

fattar de stora besluten som exempelvis köp av partner eller att gå in på en ny

marknad. Företaget har även som nämnts ovan ett antal strategiska mål, vilka

ständigt skall bibehållas och förstärkas när de tar beslut. Ett av dessa mål är

lönsamhetsmålet, vilket har utvecklats över tiden från ”expansion till varje pris”

till ”expansion plus lönsamhet”.
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”Trenderna i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet var att

man skulle expandera. Det var bara att gå och plocka på börsen.

Ju vildare planer man hade desto mer pengar fick man. Idag så är

lönsamhetskravet oerhört starkt.”

                                                                    (Styrelsemedlem)

Ytterligare ett exempel på företagets strategiska mål är att företaget skall

utnyttja tekniken optimalt för sina kunder och som tidigare nämnts att verka

globalt. De har en strategi att etablera företaget som den ledande globala

leverantören inom sitt område. I den strategin ingår bland annat att expandera

geografiskt och att göra betydande investeringar i produktutvecklingen. Vidare

fokuserar företaget på ett antal branscher och det innebär för dem att företaget

håller sig uppdaterade om den senaste utvecklingen i dessa branscher samt att

företagets programvara är funktionell för att möta kundernas behov och krav.

Företaget arbetar ej fram alternativa strategier för alternativa scenarios. De är en

oerhört platt organisation och konsekvensen blir att de beslut som nästan

dagligen fattas i en grupp stimulerar till mycket turbulens. Det är en

beslutsprocess där alla utrycker sina åsikter och det som styr processen är att de

beslut som skall fattas skall överensstämma med de övergripande strategiska

målen. De strategiska målen hjälper till att leda de vardagliga besluten i rätt

riktning, så att hela organisationen går åt samma håll, men de detaljstyr

ingenting. De strategiska målen är vagt utformade för att inte påverka den

exakta utformningen av ett beslut.
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5.3.5  Strategins föränderlighet och flexibilitet

Strategin omformas dels när omvärlden förändras och dels kan en förändring av

strategin vara en konsekvens av beslut som tas på företagsledningsnivå.

Företagets strategi är att vara i teknologins framkant och utnyttja tekniken

optimalt, vilket får till följd att strategin kontinuerligt måste förändras. Små

beslut som tas nära marknaden påverkar stora beslut. Ett exempel är företagets

byte av programmeringsspråk där programmerarna upptäckte fördelarna med

JAVA, vilket fick till följd att företaget valde att satsa på detta språk.

I fråga om strategisk flexibilitet anser företaget att det är att föredra att ha en

långsiktig strategi, vilket innefattar de strategiska målen. I den strategin skall det

dock finnas så mycket spelrum att företaget inom dessa ramar kan vara oerhört

flexibelt. Ett exempel på flexibilitet belyses i det tidigare avsnittet rörande

företagets beslutsprocess (se 5.3.4).

”Flexibilitet är allt.” (Chef på produktutvecklingsavdelningen)

Företaget bedriver forskning på framtida teknologier, vilket medför att de måste

vara flexibla under utvecklingsprocessen. Strategin är att ständigt kunna verka

på marknaderna med den senaste tekniken och det är en viktig orsak till att

företaget nyligen har omorganiserat sig till en matrisorganisation. Fördelar med

den nya organisationen är att de har erhållit en strategiprocess som är snabb,

flexibel och kraftfull, vilket bland annat har medfört till bättre kommunikation

inom företaget.

”Man kan ha stora, fina planer eller man kan ha en snabb process,

och vi har av flera skäl valt det andra alternativet.”

                                                                    (Styrelsemedlem)
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5.3.6  Orsaker till tillbakagång

I slutet på 1990-talet fick IT-branschen en stor genomslagskraft och efterfrågan

på produkter var enorm. Företaget hade inte räknat med att det skulle bli en

efterfrågan av denna storleksgrad. Eftersom de inte hängde med i det höga

tempot fick de ta ett stort kliv i den teknologiska utvecklingen istället för att göra

små förändringar hela tiden. Därefter trodde företaget att efterfrågan vid

millenniumskiftet skulle avstanna lite, för att sedan gå upp igen, men efterfrågan

avtog istället helt.

Under den här perioden hade företaget för många anställda, men de valde att

inte avskeda utan behålla alla och försöka arbeta mer mot befintliga kunder och

sälja mer till dem. Företaget resonerar att de anställda är företagets största

tillgång och utgör nästan hela aktivsidan på balansräkningen, samtidigt som

lönekostnaderna är det största kostnadsstället. Anledningen till att företaget

valde att inte avskeda var följande:

”Vi vet att en vacker dag kommer det här att vända och då

behöver vi varenda människa. Så strategin är att inte avskeda folk

för det kostar så fruktansvärt mycket pengar att anställa nya

människor…Att då göra sig av med en massa folk som vi skulle ha

kunnat göra och nått resultat som var bättre, det hade strategiskt

varit helt fel.”                (Chef på produktutvecklingsavdelningen)

Företaget medger att de tolkade marknaden fel när de fokuserade på en tillfällig

avmattning, men hävdar att deras tolkning inte var sämre än någon annans.

Detta var nämligen vad analytikerna förutspådde och om företaget hade tolkat

framtiden annorlunda hade de blivit ”idiotförklarade” anser de.
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5.3.7  Identifierandet av trender

Företaget har två avdelningar som känner av marknaden. De anställda på dessa

avdelningar är branschkunniga och har därmed kunskap och känsla för

uppkommande viktiga trender. De går på mässor, seminarier och lyssnar av vad

som kommer att hända i framtiden. De två avdelningarna inhämtar allt som allt

information från marknaden, kunderna och från sina konkurrenter.

Kunderna har en stor betydelse vid identifierandet av trender och genom att

hålla en nära kontakt med dem anser företaget att de kan förbereda sig för nya

önskemål om funktionalitet. Företaget poängterar dock att de inte väntar på att

kunden skall berätta för dem vad de behöver, utan att de själva följer

utvecklingen för att vara steget före kunderna.

Dock vill företaget att utvecklingen skall vara styrd efter kundens behov och

deras önskemål läggs in i en databas. Till den här databasen anmäls även

felrapporter och önskemål om förändring från anställda på företaget. Vidare

lägger de två avdelningarna som identifierar trender in så kallade affärskrav i

databasen.

5.3.8  Ledarroll

Ledarens roll är enligt de intervjuade att förmedla företagets värderingar,

strategier, målstyrning, decentralisering och finansiell kontroll. Värderingarna

kännetecknas av engagemang och lojalitet mot företaget, kunderna och målen.

Ytterligare värderingar som betonas är att en företagsledare skall ha en öppen

och rak kommunikation med sina medarbetare. En ledare skall här vara ett

föredöme. Vidare skall företagsledaren förankra företagets långsiktiga mål och

strategier, vilket enligt företaget ökar enskilda anställdas möjligheter att fatta
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egna beslut. Konsekvensen blir en hög grad av decentralisering, anser företaget.

Företaget ser sig själva som en matrisorganisation och menar att problemet med

matrisorganisationer är att det inte finns några direkta beslutsvägar utan beslut

som en ledare vill få igenom måste ske genom informell kommunikation. En

ledare måste försöka övertala och motivera de anställda. Det är en slags

försäljningsprocess.

”Man involverar folk och det är tricket, det är gisslantagning och

man suger ut en person och så involverar man dem och sedan tar

man beslut. Helst ska de vara oåterkalleliga så att det ska hända

något. Det är mycket roligare än att ha en hierarkisk, amerikansk

organisation. Man får inte med någon här som inte är motiverad.”

                                                                    (Styrelsemedlem)

Ledarrollen består alltså till stor del av att vara motiverande och insäljande.

Intervjupersonen på forskning och utvecklingsavdelningen ser sig inte som en

ledare utan en medarbetare som alla andra. Det påpekades ytterligare att alla

anställda på företaget är välutbildade och de allra flesta har en egen stark vilja

och en egen syn på vad man vill av livet. En ”chefig” människa passar därför inte

in på företaget utan en ledare skall besitta egenskaper som flexibilitet och

lyhördhet. Vidare skall en ledare försöka att samla kompetensen inom företaget

och vidareutveckla den. Företaget anser att kontinuerlig utveckling och effektivt

utnyttjande av personalens kompetens är en av de viktigaste variablerna för

fortsatt tillväxt, lönsamhet och kundtillfredsställelse. En förmåga att kunna

entusiasmera de anställda är ytterligare en beskaffenhet som poängterades.
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”Det krävs av en ledare att kunna hantera människor som inte trivs

med att morgondagen inte alls ser likadan ut som idag. Det är

ganska jobbigt för många att man inte känner igen sig. Där krävs

det av ledaren ganska mycket, att kunna entusiasmera.”

                                      (Chef på produktutvecklingsavdelningen)

I IT-branschen är det att föredra att företagsledaren innehar en förmåga att

agera snabbt i olika frågor och att se de möjligheter som finns på marknaden. En

visionär ledare är A och O i den här typen av verksamhet, menar företaget.
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5.4  Sammanfattning av empirin

Vi kommer i detta avsnitt att göra en kortare sammanfattning av empirin för att

åskådligöra de viktigaste punkterna. Detta syftar till att underlätta för läsaren.

5.4.1  Företag med framgång

Företaget uppfattar branschen som snabbföränderlig, i vilken många möjligheter

erbjuds. De vill dock ej vara först ute med den senaste tekniken eftersom de

anser att det varken är lönsamt eller genererar marknadsandelar. Företaget

poängterar därför idag att de inte får gripas av panik när något sker i

omgivningen utan först skall företeelsen diskuteras igenom och därefter fattas

ett överlagt beslut.

Företaget arbetar med gemensamma mål som exempelvis innefattar att uppfylla

företagets vision, olika resultatmål och att ge deras kunder rätt teknik i rätt tid.

Vid utformandet av strategin börjar ledningsgruppen med att ta fram en vision

och utifrån den diskuteras en strategi fram som sträcker sig som längst i ett år.

Företaget tänker även i långsiktiga banor, vilket de anser har gett dem

lönsamhet och lojalitet från kunder och anställda. Det betonades att strategin

och visionen skall finnas i bakhuvudet på varje anställd, vilket skall hjälpa

personalen att fatta beslut i sitt dagliga arbete.

Företagsledningen arbetar ej fram alternativa strategier för alternativa scenarios.

Strategin är istället flexibel och kan omformas när omvärlden förändras. För att

stödja strategisk flexibilitet anser företaget att en flexibel organisation är

betydelsefull och även att arbeta med externa företag.
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De intervjuade förklarar företagets framgång med att de har ett annorlunda

fokus än övriga företag i branschen. De har hela tiden fokuserat på sina kunder

och utvecklat produkter efter deras efterfrågan. Vidare anser företaget att deras

kvalitetstänkande och prisstrategi har bidragit till dess framgång.

Vid identifierandet av trender lyssnar företaget på sina kunder och arbetar

mycket med enkäter och går på mässor. De anställdas åsikter är också

betydelsefulla vid utvecklandet av nya produkter.

Det är betydelsefullt för företaget att ledarna orienterar företaget mot de

gemensamma målen och därigenom stimuleras de anställda att dra åt samma

håll. Vidare är en ledares uppgift att engagera, uppmuntra, ge beröm och vara

ett gott föredöme. Det är även viktigt att företagsledaren har en öppen

kommunikation med de anställda.

5.4.2  Företag med tillbakagång

Branschen är enligt företaget spännande eftersom det är ständigt en febril

aktivitet på marknaden. Företaget anser att man måste hänga med i

utvecklingstakten, men samtidigt inte låta sig ryckas med för mycket utan

eftertanke.

Företagsledningen fastställer strategiska mål, vilka skall förstärkas och bibehållas

genom de beslut som tas i det dagliga arbetet. Exempel på mål är lönsamhet,

verka globalt och utnyttja tekniken optimalt för sina kunder. De anställda har de

strategiska målen som ledstjärna vid beslutsfattande i det dagliga arbetet. De

arbetar ej fram alternativa strategier för alternativa scenarios utan de strategiska

målen skall hjälpa företaget att fatta beslut för att organisationen skall gå åt

samma håll, men målen detaljstyr ingenting.
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Strategin är flexibel och kan dels ändras när något sker i omvärlden och dels vid

interna beslut från ledningen. De strategiska målen tillåter även ett stort spelrum

och inom dessa ramar kan företaget vara mycket flexibel.

En orsak till företagets tillbakagång var att de tolkade efterfrågan på marknaden

fel. Företaget trodde att efterfrågan skulle gå upp efter millenniumskiftet, men

den avstannade helt. Vid denna tidpunkt hade företaget för många anställda,

men de valde att ej avskeda. En annan orsak till tillbakagången var att de inte

höll sig tillräckligt ajour med den teknologiska utvecklingen.

Företaget har två avdelningar som känner av marknaden. De går bland annat på

mässor och seminarier. Vidare har kunderna stor betydelse vid identifierandet av

trender, eftersom deras förslag för nya produkter tas i beaktning av företaget.

Ledarens roll är enligt företaget att förmedla företagets värderingar, strategier,

målstyrning, decentralisering och finansiell kontroll. Vidare är det viktigt att

företagsledaren har en öppen och rak kommunikation med de anställda och har

förmågan att motivera personalen.
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ANALYS

I detta kapitel vävs referensramen i kapitel fyra samman med den insamlade

empirin i kapitel fem, för att på så sätt kunna föra en diskussion kring vårt valda

problemområde. Vi har valt att strukturera upp analysen enligt följande ordning:

branschen, utformning av strategier, strategisk flexibilitet och lyhördhet, samt

slutligen ledarens roll. Avslutningsvis sammanfattar vi de ovanstående avsnitten

för att mynna ut i en diskussion kring framgång. Teori kommer att varvas och

jämföras med de data som insamlats från de två fallföretagen. Vi kommer i

analysen att benämna företaget med framgång för företag F och företaget med

en tillbakagång för företag T, för att förbättra läsförståelsen.

6.1  Branschen

Vi börjar med att utröna hur de båda fallföretagen upplever sin bransch. Det har

under empiriinsamlingen uppdagats att de båda företagen har samma

uppfattning. Företag F använder orden rörig och växlande för IT-branschen, och

företag T upplever branschen som spännande med febril aktivitet. Företagen är

väl medvetna om att de befinner sig i en snabbföränderlig bransch och att det är

viktigt att hålla sig ajour med utvecklingen. Samtidigt anser båda företagen att

man inte skall låta sig förvirras i kaoset och dras med i turbulensen utan

eftertanke. Det gäller att hela tiden ha i åtanke vad kunderna efterfrågar anser

företagen.
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I litteraturen ger författaren Sadler (1996) en bild av turbulenta miljöer

bestående av en rad förändringar som sker snabbt och på samma gång, och som

inte går att förutse. Stacey (1991) anser att idag är miljön för många branscher

kreativ med inslag av kaos, oregelbundenhet och tillfälligheter. Detta är en bild

som stämmer överens med de båda fallföretagens uppfattning av branschen.

Faktorer som talar för detta är att företagens yttre miljö är dynamisk och

komplex enligt dem själva, vilka är parametrar för turbulens enligt Johnson &

Scholes (1997) och Emery & Trist (1965).

Kaosteoretikerna gör gällande att det i kaoset finns en underliggande ordning,

vilket innebär en begränsad instabilitet (Stacey, 1992). Enligt kaosteorin är kaos

nödvändig i och med att företag idag ständigt utvecklas. Även om företagen

karakteriserar deras miljö som mycket snabbföränderlig, tillkännagav inte

företagen det som något negativt. De befinner sig i en bransch där komplicerad

teknik uppkommer kontinuerligt och de anser båda att det gäller att sortera ut

möjligheterna och ombesörja vad kunderna kan tänkas önska i framtiden.

Företag T ser det som en konkurrensfördel att alltid vara bland de första med

den senaste tekniken, men där skiljer företagen sig åt. Företag F är mer

eftertänksam och låter andra bryta mark. När tekniken är stabil och kunder

efterfrågar en produkt lanserar de en produkt med den nya tekniken. Däremot

driver de båda företagen forskning kring ny teknik för att vara med i

utvecklingen. Att helt avvakta utan att forska kring kommande trender gör att

man ligger efter hela tiden, menar företag F.

När det gäller att karakterisera branschen i turbulensnivåer kan vi urskilja att i de

av Courtney et al (1997) uppställda osäkerhetsnivåerna kan tre och fyra

betraktas som turbulenta. I den sistnämnda kan den faktiska utgången omöjligt

förutspås, emedan det i den tredje nivån finns en ram på miljön som består av
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ett antal variabler. Att ha alternativa strategier för olika scenarios är inget som

de båda företagen utvecklar och förespråkar, och där är de båda av åsikten att

det inte går att planera i en av det slaget detaljerad form. Därmed betraktar vi

företagen som verkande i en miljö av osäkerhetsgrad tre, där deras miljö

karakteriseras som osäker men inom avgränsningar. Vi tror inte att deras

situation är fullkomligt otydlig, utan vi ser det mer som att det finns vissa

restriktioner på vad som kan ske för de båda företagen. Båda företagen känner

av marknaden genom flera sätt, därav är det mest sannolikt att de ej kan bli

totalt överraskade utan de ges kontinuerligt vissa indikationer om framtida

trender.

Enligt den ovanförda diskussionen anser de båda företagen att branschen ses

som turbulent med parametrar som dynamik och snabbföränderlighet som

karakteristiska. Det gör det hela om än mer intressant att studera vilka

implikationer detta får på deras strategiutformningsprocess.

6.2  Utformning av strategier

Sättet att utforma strategier är relativt lika hos fallföretagen. Företag F börjar

med att formulera en vision, från vilken de därefter utarbetar en övergripande

strategi. Visionen behålls en längre tid emedan strategin förändras årligen. Att

inneha en strategi för mer än ett år är inte möjligt menar de, då deras omvärld

förändras i ett raskt tempo. Nya möjligheter uppkommer och nya förutsättningar

uppstår, vilket understryker vikten av att ta hänsyn till omvärldsfaktorer. Därmed

följer att strategin bör ses över i och med att den gamla strategin blivit

otidsenlig. Det skall däremot tilläggas att en del i företag Fs strategi är mer

långsiktig och utgör ett riktmärke åt vilket håll företaget skall gå. Vad gäller

företag T formulerar de strategiska mål, vilka ej är precist utformade utan så
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brett att beslut inte påverkas i detalj. Dessa strategiska mål inbegrips i den

övergripande strategin och utgör en ledstjärna i verksamheten. Utifrån de

strategiska målen utformar verksamhetens enheter strategier för att uppfylla

målen utifrån deras arbetsområde.

Vi kan dra en parallell mellan företag Fs strategiutformningsprocess och

Mintzbergs (1994) uttalanden, eftersom han anser att det bästa inte är att ha

planer utan visioner att utgå ifrån. Stacey (1992) är dock emot att ha en vision

att gå efter, han anser istället att företag i princip skall låta strategier växa fram

och inte utarbeta strategin i förväg. Här kan vi se en likhet mellan de båda

fallföretagen att de står mittemellan de framväxande och avsiktliga

strategiutformningsmetoderna, det vill säga att de förenar ytterligheterna att

upprätta klara direktiv för att nå de fastställda målen och att låta strategin växa

fram successivt.

Vi kan urskilja att den vision och de mål som företagen har inbegriper en längre

tidshorisont, dock har troligtvis ingen omvärldsanalys för framtiden gjorts som

gör att företagens metod helt skulle kunna klassas som avsiktlig

strategiutformning. Den främsta skillnaden vi ser mellan fallföretagen och den

traditionella synen på avsiktlig planering är att företagets agerande är målstyrt

och mindre deltaljstyrt än med det traditionella sättet som Mintzberg & Waters

(1985) beskriver. Detta innebär att företag F och T inte har utstakade vägar för

hur den fastställda visionen respektive målen skall nås i det dagliga arbetet.

Utformningen av strategier för företagen tycks även ha inslag av framväxande

strategi. Företag F och T väljer att successivt ha möjligheten att anpassa sig till

nya förhållanden i sin strategi. Vi ser en antydan till att de båda kombinerar

strategisk planering och framväxande strategi. Ett belysande exempel för den
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avsiktliga strategimetoden är att i företag T beslutar ledningen om de stora

besluten såsom att köpa upp partners eller att gå ut på den globala marknaden

för att nå deras mål. Samtidigt innehar de båda företagen ej en detaljerad plan i

det dagliga arbetet för hur visionen respektive företag Ts strategiska mål skall

uppnås, vilket innebär att de anställda rimligtvis inte är detaljstyrda.

Det har tydligt framkommit att fallföretagen lägger stor vikt vid att kunna

uppfatta olika trender i omgivningen, vilken är en central aspekt enligt Bechtold

(1997). Lyhördheten för förändringar i omvärlden får till följd att strategin

diskuteras igenom och omarbetas utefter de nya förutsättningarna som

kontinuerligt dyker upp. Det finns press från marknaden att komma ut med nya

produkter samt att teknologiutvecklingen går i ett högt tempo säger företag T.

Detta går i samklang med kaosteorin som påtalar att små förändringar i

omgivningen är indikatorer om framtiden. Betoningen skall ligga på att företagen

skall kunna anpassa sig och därmed ha ett öppet agerande anser Quinn (1978).

Detta betonar företag F likväl som inte ser sin strategi som ”gjuten i sten”, det

vill säga inte för fast och detaljerad. Att inte ha en fast strategi och vara lyhörd

talar för att företagen låter strategin successivt växa fram och påverkas allt efter

tidens gång.

I intervjuerna framgick det att i företag Ts avdelningar sker en beslutsprocess

under deras möten som involverar gruppens åsikter och resulterar i ett beslut,

vilket är i samma riktlinje som de strategiska målen. Upprättandet av de

strategiska målen sker emellertid för företag T hos företagsledningen. De

anställda hos företag F skall ha visionen till hjälp vid beslutsfattandet i det

dagliga arbetet, men visionen fastställs även här av företagsledningen. Att den

övergripande strategin och stora beslut upprättas högst upp i organisationen ges

enligt de intervjuade utrymme för att små beslut tas av anställda i det dagliga
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arbetet. De båda företagen håller det för viktigt att lyssna på de idéer som läggs

fram av sin personal bland annat för att de är närmare marknaden. Det anspelar

på att företagen innehar rum för kreativitet, vilket kan ses som en förutsättning

för ett innovativt företag. Bechtold (1997) betonar vikten av att företagets

personal skall vara involverade i strategins utvecklingsprocess. Det är genom att

alla medlemmar är med i processen som kunskap effektivt inhämtas tillsammans

och medarbetarna lär sig av varandra och strategier uppstår (Stacey, 1992), som

Nonaka (1988) benämner som ”kreativt kaos”. Detta har vi inte kunnat urskilja

hos de båda fallföretagen, men vi kan se att kunskap inhämtas genom att de

båda företagen arbetar i projektform. Den beslutsprocess företag T innehar på

de olika avdelningarna tycker vi kan knytas an till självorganisering, att det

självständigt formas en struktur och i detta fallet ett beslut (Bechtold, 1997). Det

uttyder vi genom att de vardagliga besluten uppkommer genom turbulens i

beslutsprocessen där alla uttrycker sina åsikter.

Företag T arbetar med vissa delmål och projektmål i och med att arbetsformen i

mångt och mycket är projektbaserad. Några delmål har Företag F också, vilka

står att finna ute på avdelningarna. Detta kan kopplas till Eisenhardt och Sull

(2001) som menar att strategin skall innehålla små regler som kan hjälpa

företaget att synkronisera möjligheter. Däremot består företagens mål inte av

små regler som styr företaget i en viss riktning, utan är mer små mål som

motiverar de anställda i sitt dagliga arbete och skapar deadlines.
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6.3  Strategisk flexibilitet och lyhördhet

Företag T poängterar betydelsen av strategisk flexibilitet av den anledningen att i

en dynamisk omvärld bör strategin ses över med jämna mellanrum. Även företag

F är av den åsikten att strategin inte kan vara ”gjuten i sten” och menar därmed

att strategin inte får vara för fast och detaljerad. När omvärlden förändras skall

man vara beredd på att kunna omforma strategin. Strategisk flexibilitet anser

Das & Elango (1995) är viktigt för att kunna reagera och agera snabbt i en

föränderlig miljö. Om företag reagerar snabbare på plötsliga förändringar kan de

vinna en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter menar Sanchez (1997).

Företag F nämnde inte betydelsen av strategisk flexibilitet för att bättre

konkurrera, men detta var något som företag T underströk betydelsen utav.

Företag T vill vara i teknikens framkant och för att uppnå det menar de att

strategin måste förändras kontinuerligt. Detta kan vi se en likhet med författarna

Hitt et al (1998) och Sanchez (1997) som poängterar att det krävs av företag att

vara flexibla och ständigt omarbeta strategin för att vara konkurrenskraftig. Här

kan vi se att företag T är mer beredd att satsa på ny teknik, medan företag F är

mer försiktig. Det beror sannolikt på att de båda företagen har olika kulturer som

bland annat inkluderar risktagande och vad som skall satsas på. Flexibilitet

underlättar rimligtvis möjligheten att kunna konkurrera i den miljö de två

företagen befinner sig i. Vidare håller vi det för sannolikt att en snabbföränderlig

marknad och flexibla strukturer går hand i hand, i den meningen att det är

nödvändigt att agera snabbt på grund av att fånga en konkurrensfördel. I den

här miljön får de små förändringarna på marknaden en stor betydelse. En liten

möjlighet kan visa sig vara morgondagens storsäljare.
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Das och Elango (1995) menar att det även är viktigt för företag att ha en flexibel

organisation. Företag T har nyligen omorganiserat internt, vilket har fått den

konsekvensen att strategiprocessen är mer flexibel och snabb samt har även

medfört till en bättre kommunikation inom företaget. Vidare nämner Sanchez

(1995) att vissa företag snabbt introducerar ny teknik för att uppnå flexibilitet i

sitt produktskapande. Företag F nämnde ej att de raskt införlivar ny teknik tidigt

i produktutvecklingen och det kan tyda på att företag F är lite mer försiktig och

eftertänksam än företag T. Det bör dock poängteras att företag F bedriver

forskning såtillvida att de ständigt är med i den teknologiska utvecklingen, men

väljer att avvakta att lansera produkter med den nya tekniken tills den har visat

sig stabil. Företag T bedriver även de forskning på framtida teknologier och där

ser de som viktigt att vara flexibla under utvecklingsprocessen. Detta är i likhet

med att de säger sig vilja vara i teknikens framkant.

Vad gäller företag Fs strategi är den flexibel såtillvida att när något av större

dignitet sker i företag Fs omgivning tar ledningsgruppen upp händelsen till

diskussion för en eventuell förändring av strategin. Vidare menar företaget att de

ej får gripas av panik när omvärlden förändras, vilket påvisar deras försiktighet

och eftertänksamma förhållningssätt. Den organisatoriska flexibiliteten hos

företag F yttrar sig såtillvida att avdelningarna på företaget hjälper varandra. När

en avdelning är överbelastad kommer anställda från andra avdelningar självmant

för att assistera avdelningen tillfälligt. Företag Fs rutiner överensstämmer med

Sanchezs (1997) tankar om att företag skall göra resurser lättrörliga. Här kan

man dock ställa sig frågan om de anställda har den kunskap som krävs för att

enkelt kunna byta arbetsuppgifter. Enligt Sanchez (1997) och Das & Elango

(1995) är allianser med andra organisationer betydelsefullt för det möjliggör lån

av kompetens företagen emellan. Företag Fs senaste fusion har dock inte lett till

något utbyte av kompetens av den anledningen att företagen inte har likartade
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områdeskunskaper, men det kanske finns möjligheter i framtiden.

Företag F uppnår även strategisk flexibilitet genom att de arbetar med externa

företag under deras högsäsong, vilket är en viktig extern faktor enligt Das &

Elango (1995) och Volberda (1997) att vara flexibel med sina leverantör och ej

vara bunden till en utan ha ett nätverk av flera. Inget av fallföretagen benämner

nackdelar med strategisk flexibilitet, exempelvis att företagens flexibilitet är

kostsamt och stressigt för de anställda, som Das & Elango (1995) menar kan bli

en konsekvens av strategisk flexibilitet. Vi kan ändå se att för företag Fs del

syftar rimligtvis deras organisatoriska flexibilitet att underlätta för den

överbelastade avdelningen och minska deras stress genom att förflytta personal.

För att summera kan vi urskilja att företagen innehar olika sätt att utveckla deras

strategiska flexibilitet. Sannolikt beror det på att de arbetar på olika sätt,

eftersom de nämner olika faktorer som är viktiga för dem inom området

flexibilitet.

I en snabbföränderlig värld där möjligheter uppkommer snabbt är det av vikt att

vara lyhörd. Vad gäller företag F lyssnar de till sin omvärld för att kunna

identifiera trender genom att till exempel uppdatera sig på myndigheternas

planer, gå på mässor samt lyssna till kundernas åsikter. Företag T ser också

kundernas synpunkter som viktiga faktorer för att känna av en ny trend. De har

även två avdelningar som känner av trender med samma metoder som företag F

använder sig utav. Dessa två avdelningar är enligt företag T branschkunniga och

har kompetens att känna av marknaden. Däremot litar båda företagen inte

enbart på kundens önskemål, utan de anser att de måste ligga steget före

kunden i utvecklingen av produkten. Vad kan det bero på? Vi tror att båda

företagen söker konkurrensfördelar och ser en fara i att fastna i gamla

tankebanor, eftersom de av allt att döma har en vilja att förbättra sig.
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6.4  Ledarens roll

Företag F anser att en ledare skall engagera sina anställda och poängterar även

vikten av att ge beröm. Detta förespråkas av flera författare bland andra Hitt et

al (1998), Bechtold (1997), och Stacey (1992) som anser att företagsledarens

uppgifter är att stimulera de anställda till nytänkande och motivation. Vidare

påpekar företag F och T, att företagsledaren skall vara ett gott föredöme och

sätta gränser. Att kunna motivera är en av ledarens viktigaste uppgifter betonar

företag T av den anledningen att i deras matrisorganisation krävs det av ledaren

att genom en försäljningsprocess försöka övertala och motivera sina anställda för

att få igenom beslut.

Båda företagen har samma uppfattning om att ledaren bör skapa ordning och

vara den samlande förmågan som leder de anställda i rätt riktning mot målen,

vilket enligt dem samlar ihop styrkan och skapar en bra arbetsmiljö. Vidare är

ledarens uppgifter i båda företagen att uppmuntra sina anställdas bästa sidor

och vara öppen för allas åsikter. Det kan här ses som att kunskap utvecklas

genom  samarbete och vi tror att orsaken till att båda företagen har likartad

ledarskapsstil är att deras svenska ursprung. Enligt vår tidigare studie har vi

funnit att de egenskaper som de båda företagen har angett för en ledare är

egenskaper som stämmer överens med svensk ledarskapsstil (Jernevad &

Lundman, 2001).

Företagen framhåller vikten av att företagsledaren bör ha en bra kommunikation

med de anställda för att kunna tillvarata en anställds främsta kunskaper. Det är

genom en öppen dialog företaget kan bibehålla och förstärka kunskapen hos de

anställda, men även söka stärka deras svaga sidor anser företag F. Även företag

T poängterar vikten av att vidareutveckla kompetensen inom företaget för
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fortsatt tillväxt. Båda företagen har uppmärksammat vikten av utbildning för de

anställda som enligt Hitt et al (1998) är essentiellt i och med omgivningens krav

på en ständig kunskapsutveckling. På en snabbföränderlig marknad håller

företagen det för viktigt att de anställda innehar tillräcklig kunskap för att kunna

fatta egna beslut och att hålla sig ajour med den kunskap som ständigt

utvecklas.

Lyhördhet gentemot de anställda är en egenskap som företag T uppskattar hos

en ledare och menar att en ”chefig” människa inte passar in hos dem. Idéer från

anställda uppmuntras i båda organisationerna där vi tar exemplet att hos företag

F och T innehas en idébank där de anställda kan lägga in förslag till utveckling av

nya produkter eller en förbättring av en befintlig produkt. Företagen arbetar

båda i team, vilket även kan leda till en öppen och kreativ organisation. Genom

den öppenhet företagen besitter för personalens åsikter skapar det rimligtvis

engagemang och gemenskap. Vidare blir resultatet en lärande organisation, där

man förvärvar kunskap tillsammans och lär sig av varandra. Här kan vi dra en

ytterliggare parallell till att svensk ledarskapsfilosofi tillämpas i de båda

företagen.

Företag Fs vision skall finnas i bakhuvudet hos de anställda under det dagliga

arbetet, vilket är i likhet med företag T som ser att företagsledaren skall förankra

företagens långsiktiga mål i de anställdas vardag och det leder också till att

anställda kan fatta egna beslut. Här kan vi dra en parallell med Rohlin (1994)

och Mayo & Lank (1995) att genom att delegera beslut till de anställda gör att de

snabbt kan reagera på förändringar i sin omgivning, och genom ansvarstagandet

lär personalen sig av sina misstag och utvecklar sina kunskaper. Detta benämns

som det lärande ledarskapet. En ledares uppgift är även att fokusera

medarbetarna mot målet eller visionen enligt båda företagen som är i likhet med
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det visionära ledarskapet. Ledarna har i normala fall det yttersta ansvaret för att

målen uppfylls. Inget av företagen uttalade dock detta rent ut, men vi fick den

uppfattningen att det var underförstått hos båda företagen. Stacey (1992)

påpekar att visioner enligt honom bara är illusioner om framtiden. En vision kan

vara en illusion som kan bli verklighet och det är enligt oss en motivation för de

anställda.

Inget av de undersökta företagen nämnde vikten av att rubba status quo som

enligt Tetenbaum (1998b) är en viktig uppgift för företagsledaren. Genom att

rubba status quo leder det till att organisationen förändras enligt författaren och

Kiel (1994) anser att förändringar medför till möjligheter att förvärva kunskaper.

Att rubba status quo tror vi kan vara svårt för en företagsledare speciellt i de fall

då företag är framgångsrika. Wah (1998) anser att motsättningar inom en

organisation frambringar självorganiserade strukturer, vilket enligt Nonaka

(1988) leder till att kreativitet skapas. Sannolikt är detta ett svårt fenomen att

implementera då människor tenderar att vilja ha ett stabilt läge som invaggar

trygghet. Rimligtvis skall en företagsledare sträva efter och främja utveckling av

företaget, vilket är en uppfattning som kaosteoretikerna har. Det är vår

uppfattning att det handlar om företagets kultur och graden av acceptans av

osäkerhet. Mycket kan möjligtvis bygga på att vissa företag har en större

acceptans för förändring än andra och tilldrar sig människor som passar in en

sådan miljö. Företag F inser vikten av att anställa rätt människor som klarar av

att vara självständiga och därvidlag är personalpolitiken av stor betydelse hos

företaget.
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6.5  Framgång & tillbakagång

En orsak till företag Ts tillbakagång är enligt dem själva att de missbedömde

marknaden. De förutspådde att efterfrågan skulle avmattas vid millenniumskiftet,

men den avstannade istället helt. För att strategiutformningsprocessen skall vara

framgångsrik hävdar Bechtold (1997) att feedback är av största betydelse i och

med att feedbacken ger en signal om att det är lämpligt att aktivera en

förändring av strategin. Här menar vi att en orsak till företag Ts tillbakagång kan

även vara deras brist på feedback från marknaden och att de inte lyssnade

tillräckligt på den.

Vidare insåg företag T ej att efterfrågan skulle blir så stor under slutet av 1990-

talet, som ledde till att de inte hann med i den teknologiska utvecklingen utan

var tvungna att ta ett stort kliv över några trender för att hinna ikapp. Företag F

däremot har alltid intagit en mer försiktig attityd, vilket vi har sett flera exempel

på tidigare i analysen. Företag T ansåg att de hade svårt att hänga med i de

trender som snabbt uppkom. Ligger felet i deras strategiutformningsprocess? Det

kan måhända ha varit så att de små förändringarna som ger indikationer om

framtiden, som Bechtold (1997) anser att företag skall förlita sig på, inte var

tillräckligt tydliga för företag T eller att de förbisågs. När företag T tittar i

backspegeln anser de att de valde rätt strategi att inte avskeda anställda i och

med att när marknaden vänder behöver företaget dem.

Företag F anser ej att strategiarbetet är den avgörande faktorn till deras

framgång, utan anser att det är företagets fokus. Deras recept på framgång är

företagets fokus på dess kunder och att de utvecklar produkter efter kundernas

efterfrågan samt erbjuder dem kvalitet till rätt pris. Kan inte det kopplas till

företagets strategiutformningsprocess? Enligt oss är det en del av deras arbete
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att ta fram sin strategi, eftersom vi har den uppfattningen att ett företags fokus

ingår i strategin. Troligtvis har det uppstått en begreppsförvirring under våra

intervjuer. Skillnader i framgång mellan de båda fallföretagen kan möjligtvis bero

på att de har olika inställningar till risktagande där företag F har ett

eftertänksamt förhållningssätt och anser inte att alla nya möjligheter är viktiga

för dem, utan intar en avvaktande ställning. För företag T är det däremot

viktigare att vara i teknologins framkant för att vara konkurrenskraftiga, därav

blir de troligen mer sårbara. Företag T har på den senaste tiden blivit mer

eftertänksamma, där lönsamhet har införts som ett mål. Förut var det

”expansion till varje pris” medan nu är det ”expansion plus lönsamhet”. De inser

även att ingen i dagsläget endast betalar för ny teknik utan företaget måste utgå

från kundernas behov.

Det har uppdagats i vår studie att både företag F och T understödjer den

strategiska flexibiliteten genom att vara flexibla på olika områden, exempelvis

inom organisationen samt mot leverantörer. Vidare kan det påpekas att företag

genom strategisk flexibilitet kan finna en möjlighet på den snabbföränderliga

marknaden, enligt författaren Sanchez (1997), som vidare kan leda till en

konkurrensfördel. Därigenom kan ett företag erhålla ett försprång gentemot

andra konkurrenter och uppnå framgång. Det kan även vara andra orsaker som

spelar in på ett företags framgång, exempelvis företag Fs prisstrategi och

kvalitetstänkande kan ha varit bidragande orsaker till deras framgång.

Ledarskapet är även här likartat hos fallföretagen. En motiverande ledare som

engagerar de anställda kan bidra till framgång, emellertid innehar de båda

fallföretagen samma syn och agerar likadant vilket gör att de inte kan åtskiljas.

De har båda tecken på det visionära och det lärande ledarskapet, dels att

ledarna skall kommunicera ut visionen till de anställda i deras dagliga arbete och
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dels att få dem att ta risker genom delegering. En ledares uppgift är att tillvarata

de anställdas främsta kunskaper enligt företag F och T. Om företag lyckas med

det kan det rimligtvis bidra till framgång då de anställda har mer kunskap och

gör sitt yttersta, speciellt på en snabbföränderlig marknad.
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SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER

Avsikten med det här kapitlet är att dra slutsatser och svara på

problemställningar och syfte. Vi vill dock poängtera att vi enligt vårt

vetenskapliga synsätt inte avser att dra några generella slutsatser som gäller för

alla IT-företag (se kapitel två och tre).

Vårt syfte med uppsatsen är att bidra till förståelsen om och hur

strategiutformningsprocessen kan bidra till företags framgång i en turbulent

miljö. Enligt våra undersökningar har vi funnit att bakgrunden till framgång ej

kan härledas av hur våra fallföretag utformar sina strategier. Företagen i vår

studie utformar sina strategier relativt lika. Fastställande av vision respektive mål

är företagsledningens uppgift i båda företagen. Dessa mål respektive vision är

upprättade för att hjälpa de anställda att fatta beslut i sitt dagliga arbete.

Båda företagen anser att deras miljö är dynamisk, vilket gör att lyhördhet för nya

möjligheter på marknaden anses som viktigt. Detta beaktade inte företag T,

eftersom en bakomliggande orsak till deras tillbakagång är att de missbedömde

marknadens efterfråga och hängde inte med i teknologiutvecklingens snabba

tempo. Företag F har varit mer försiktig när det gäller att införliva ny teknologi,

vilket kan ses som att de ej är benägna att ta stora risker, emedan företag T är

mer villiga att vara i teknologins framkant. Företag T har även som mål att verka

globalt och det till skillnad mot företag F som endast arbetar mot den svenska
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marknaden. Det har troligtvis inneburit en större risk för företag T och samtidigt

har det sannolikt även pressat dem i att exempelvis bli mer effektiva i

utvecklingen av produkter i och med en ökad konkurrens på den globala

marknaden. Enligt resonemanget som vi förde i analysen ser vi att företag Fs

framgång beror på att de har ett mer försiktigt förhållningssätt. Vi anser oss inte

kunna dra slutsatsen att riskaversion och försiktighet är ett bra medel för

framgång, därför att framgång kan härledas till fler variabler än det som vi har

undersökt. Företag F har exempelvis sitt kvalitetstänkande och prisstrategier som

två andra bidragande orsaker till framgång.

Vi har uppdagat i vår studie att företagen har en strategiutformningsprocess som

vi anser förenar de avsiktliga och framväxande strategiutformningsmetoderna.

Vårt uttalande grundar sig dels på att företagen har fastställda mål och en

upprättad vision som överensstämmer med de planerade strategierna och dels

kan vi se att strategierna uppkommer genom det dagliga arbetet hos de

anställda, vilket är centralt i framväxande strategier. Här urskiljer vi också stora

likheter mellan företagens strategiutformningsprocesser och kaosteorierna,

eftersom de både har mål respektive vision som leder företaget åt ett visst håll,

samtidigt som strategin växer fram i små steg. I de båda företagen fastställs den

övergripande strategin av företagsledningen, men om man skall tillämpa

kaosteorin i sin extrema form skulle dessa stora strategiska beslut uppkomma

genom att förena de anställdas idéer.

Enligt kaosteorierna är världen komplex, det är svårt att veta när förändringar

slår till och när de påverkar företag i en viss bransch. Skall företag under sådana

förhållanden vara oerhört innovativa och anpassa sig helt efter förändringarna?

Det beror på om företagen anser att de i första hand skall prioritera tekniken

eller kundernas behov. Vad är den bästa metoden? Att vara eftertänksam eller
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impulsiv? Detta är tankar som har väckts under arbetets gång och som skall leda

till eftertanke.

En annan del av studien syftade till att undersöka vilka krav som ställdes på

strategisk flexibilitet. I och med marknadens föränderlighet har de båda

företagen poängterat vikten av att vara flexibel i strategin. Vi tror att det är svårt

i en dynamisk miljö att hålla fast vid en upprättad strategi. Här kan vi se att båda

företagen agerar enligt kaosteoretikerna i och med att de har en flexibel strategi.

I denna studie kan vi dock inte se några skillnader mellan företagen och därmed

kan vi inte dra några slutsatser om att det här skulle vara en orsak till framgång.

Däremot kan det vara en del av framgången eftersom strategisk flexibilitet

underlättar anpassningen till nya förändringar i omvärlden och därigenom kan

konkurrensfördelar erhållas. Vi anser att strategisk flexibilitet är viktigare på en

turbulent marknad eftersom den teknologiska utvecklingen sker i ett högt tempo.

När det gäller våra fallföretags ledarskapstil ser vi att de agerar likartat och det

tror vi rimligtvis beror på att de båda tillämpar en svensk ledarskapsstil. Detta är

en typ av ledarskap som vi, enligt vår uppfattning, kan dra paralleller med

kaosstrategierna. Vi stödjer våra uttalanden på att exempelvis delegering är en

viktig del i kaosteorierna och även i det svenska ledarskapet. Vidare är de

svenska ledarna varken styrande eller bestämmande och låter medarbetarna

delge sina åsikter för företagsledningen som vi har sett i vår tidigare studie. Ett

ytterligare exempel är att företag i Sverige ofta arbetar i team och delar

kunskaper med varandra, vilket även lyfts fram i kaosteorin. Det finns dock

inslag i de kaosteoretiska ledarskapet som inte kan jämföras med det svenska

ledarskapet, som att rubba status quo för att skapa kaos och stimulera

kreativitet. Det skulle rimligtvis vara svårt för företagsledare att implementera

kaos då människor allt som oftast föredrar stabilitet.
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Till sist några tankar om självorganisering. Är det en struktur som kan

uppkomma på företagsnivå? Självorganisering är som med andra teorier inte

applicerbar i sin mest extrema form, men den kan urskiljas hos företag T i deras

demokratiska beslutsprocess. Här är de likväl ändå styrda mot målet och är inte

helt självorganiserade.

Efter att ha arbetat med den här uppsatsen är vår förhoppning att vi har bidragit

med ny kunskap och utvecklat ett nytt språk inom vårt valda problemområde.

Den övergripande lärdomen vi kan dra är att det är svårt att utröna receptet på

framgång genom enbart strategiutformningsprocessen, då det enligt oss beror

på fler bakomliggande variabler. Vidare har vi kommit fram till att vara lyhörd när

omvärlden förändras är något som skall prioriteras i en turbulent miljö och att

tillvarata de nya möjligheter som marknaden frambringar. När vi påbörjade

uppsatsskrivandet ansåg vi att IT-branschen karakteriserades av en icke-

hierarkisk organisation och med en daglig miljö som karakteriseras av ständigt

nya förutsättningar. I efterhand kan vi se att den bilden har förändrats såtillvida

att vi har uppdagat att företagen är mycket flexibla, men det finns trots allt

strukturer samtidigt som beslut inte oupphörligen rivs upp. Vi tror att det är svårt

för en organisation att kunna verka utan strukturer i en turbulent miljö.

Enligt den hermeneutiska synsättet anser vi att vår erhållna tolkning kan

förbättras av andra forskare med nya perspektiv och förändrade frågeställningar.

Det är vår förhoppning att denna studie kan inspirera till djupare studier inom

området genom att exempelvis undersöka kaosstrategiers existens i andra

branscher än IT-branschen.
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BILAGA 1

Intervjuguide

Syftet med undersökningen

Inom ramen för vår magisteruppsats på Internationella ekonomprogrammet

vid Linköpings universitet genomför vi en studie angående IT-företagens

strategiutformningsprocess i dess bransch. Vi skall utröna om det finns

skillnader mellan företagens strategiska agerande. För att göra detta kommer

vi att genomföra minst två intervjuer på respektive företag.

Alla företag samt intervjuobjekt kommer vi i vår studie att behandla anonymt.

       Branschen

♦  Beskriv hur ni upplever er miljö och vilka krav ställer miljön på ert
företag?

♦  Vad karakteriserar er bransch? – innovationstakten, förändringstakt,
konkurrenssituation

      Strategiska agerande

♦  Beskriv hur ni utformar en strategi?
♦  Har ni alternativa strategier för framtida scenarios?
♦  Har ni kortsiktiga eller långsiktiga mål?
♦  Berätta om den strategiska utvecklingen från 1990 och framåt – beskriv

kritiska händelser
♦  Beskriv hur identifierar ni trender, hur känner ni av miljön?
♦  Utvecklingen av nya produkter – rutinerna, hur det går till?
♦  Beskriv din ledarroll.

      Flexibilitet

♦  Hur arbetar ni, har ni gjort några stora förändringar, reaktioner på dem?

Tack för din medverkan.

Med vänliga hälsningar

Matilda Jernevad och Helena Lundman.


