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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det finns många händelser som människor kommer att minnas länge som något

som hade stor inverkan på omvärlden. Ett sådant exempel skulle kunna vara

mordet på John F. Kennedy 1963 som många, även om de inte ens var född vid

tidpunkten, kommer att minnas som något som påverkade människors attityder.

Andra händelser har haft mer inverkan på konjunkturen t ex oljekrisen 1973 som

resulterade i 300%-iga prishöjningar (Bra Böckers Lexikon 2000, 1998) på

råoljan och en begynnande lågkonjunktur. Ytterligare en händelse som fick stor

inverkan är den atombomb som USA den 6 augusti 1945 släppte över Hiroshima

i Japan. Det var den första atombomben som användes i krig, utanför

testsprängningarnas skyddade miljö och den gav världen en inblick i vilka

fruktansvärda effekter en atombomb har. Denna insikt lever fortfarande kvar och

märks tydligt i den massmediala uppmärksamhet varje land som skaffar sig

kärnvapen får.

Tisdagen den 11 september 2001 är ännu ett datum som hos många för alltid har

etsat sig fast i minnet. Det var nämligen dagen då två kapade flygplan, styrda av

fundamentalistiska terrorister, med 18 minuters mellanrum avsiktligt flögs in i

World Trade Centers båda tvillingtorn i New York. En och en halv timme senare

hade båda tornen rasat och ytterligare två kapade plan kraschat; ett i USA:s

militära högkvarter Pentagon i Washington, det andra i öppen terräng i

Pennsylvania. Under några få förmiddagstimmar hade världshistoriens hittills

värsta terrorattack genomförts och resultatet var förödande. Under de närmsta

veckorna pendlade siffrorna på antalet döda mellan 5000 och 7000. Antalet

dödsoffer i terrorattacken mot New Yorks World Trade Center har dock
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successivt reviderats ned. Den officiella siffran understiger nu 3900 (Sydsvenska

Dagbladet, 011122).  Av dessa satt sammanlagt 266 på de fyra kapade planen

och inkluderar således även terroristerna. Förutom det stora antalet döda,

förstördes stora delar av södra Manhattan och delar av Pentagon vilket innebär

omfattande materiella skador (www.svt.se/nyheter/, 011128).

Indirekt har denna händelse fått långtgående effekter för flygindustrin, då många

har blivit rädda för att något liknande ska inträffa igen och därför i stor

utsträckning undviker att flyga. Jämfört med siffror från före den 11 september

uppgår passagerarbortfallet för flyg över Atlanten till 25 % och för linjer inom

Europa till 12 % (Dagens Industri, 011110). Detta drabbar en bransch i

konjunktursvacka och som dessutom redan tidigare led av överetablering på

stora delar av marknaden. Som om inte detta vore nog hade bränslepriserna

stannat på onormalt höga nivåer. (Veckans Affärer, nr 45, 2001) Till följd av

alla dessa faktorer har flygindustrin hamnat i en djup kris och många företag

riskerar konkurs (http://www.svd.se/dynamiskt/Ettan/did_1824742.asp, 020107)

och tusentals anställda har blivit avskedade

(http://se.news.yahoo.com/011113/58/o36c.html , 020107).

Ett skandinaviskt bolag i flygbranschen är SAS och krisen inom flygbranschen

slår hårt mot dem. Personalstyrkan minskas med 2500, förutom de 1100 som

redan har varslats. SAS har kommit fram med ett åtgärdsprogram för att spara

3,5 miljarder kr och kommer att genomföra en kapacitetsneddragning på 12%.

(www.svt.se, 011102)

Efter att ha varit en bransch där de operativa riskerna ändå varit ungefär de

samma  relativt länge, har terrorattacken i USA satt många vedertagna villkor ur

spel. Flygbranschen har förvisso alltid varit en bransch där företagen har fått

kalkylera med en viss typ av obehagliga scenarier, som till exempel kapningar
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och krascher, men denna terrorhandling har gett bilden av dessa en helt ny

dimension1.

1.2 Problemdiskussion

Utifrån terrorattacken i USA väcktes vårt intresse för hur företag strategiskt

hanterar en radikal förändring av marknadsvillkoren på grund av yttre, plötsliga

och omvälvande händelser. Vi vill undersöka närmare hur SAS, ett företag i

flygbranschen, hanterade situationen som uppkom på marknaden efter

terrorattacken. För före detta Asea Atom, ett företag inom energibranschen, var

Tjernobylolyckan2 1986 i dåvarande Sovjetunionen en plötslig och radikal

händelse vars följder vi kommer studera. Händelser av omvälvande karaktär

behöver dock inte drabba en hel bransch. Den kan vara koncentrerad till ett

enskilt land och därmed drabba endast de företag som är verksamma där utan att

påverka hela branschen inom vilka företagen är aktörer. Den muslimska

revolutionen3 i Iran 1979 är ett exempel på en dylik landsbaserad händelse. Vi

kommer undersöka hur den påverkade Atlas Copco, som var och är närvarande i

Iran.

Tilldragelser av denna storleksordning berör givetvis många och dess följder kan

studeras inom ramen för flera ämnesområden, t ex politik, nationalekonomi,

sociologi eller statsvetenskap. Men eftersom vår utbildning är inom

företagsekonomi och vår intresseinriktning strategi, föll sig valet av fokusering

på företags strategisk agerande naturligt. Det finns också ett teoretiskt intresse

bakom vårt val av uppsatsområde. Det grundar sig på att vi inte lyckats hitta

något skrivet om strategi under de extrema förhållandena som vi intresserar oss

                                                          
1 För ytterligare information om SAS och terrorattacken i USA se bilaga 1
2 Se bilaga 2
3 Se bilaga 3
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för och därför verkar det finnas ett hål i teoribildningen just inom detta område.

De flesta teoribildningar inom strategisk förändring utgår från mer frekvent

förekommande förändringar i marknads- och/eller konkurrensvillkoren,

förändringar som inte brukar klassificeras som helt oförutsägbara. Förutom

denna teoretiska vinkling kommer vi använda teorier kring strategiskt

beslutsfattande eftersom vi anser att beslutsfattarnas tolkning av situationen

utgör grunden till vilka åtgärder som vidtas. För oss är det således av vikt att inte

bara se till vilka förändringar som sker, utan även att ur ett kognitivt perspektiv

söka svaret kring varför beslutsfattarna valde just de vidtagna åtgärderna.

Det förefaller oss vara av vikt för såväl företagsledare som akademiker att en

undersökning av den här inriktningen görs och dessa grupper utgör också den

tilltänkta målgruppen för denna uppsats. Det empiriska intresset vi har är att se

huruvida företag kan hantera sådana radikala förändringar som vi ämnar

undersöka, om de överhuvudtaget finns med i strategiutformarens ramverk som

något företagsledningen bör planera inför. Vi anser att uppsatsens bidrag

kommer att vara ett kunskapsbidrag där vi fäster uppmärksamheten på ett behov

av utveckling av teoribildningen rörande strategiska förändringar.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka de strategiska förändringarna hos

företag vars marknadsvillkor plötsligt har genomgått en radikal förändring.

Vidare avser vi att pröva huruvida dagens etablerade teorier inom strategisk

förändring är applicerbara även på de strategiska förändringar vilka beror av

dylika extrema förutsättningar.
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Detta syfte har gett oss följande frågeställningar som vi kommer att besvara i

uppsatsen:

• Hur påverkas företags strategier av radikala och plötsliga förändringar i de

externa villkoren?

• Vilka skillnader finns i företagens strategiska agerande om förändringen

är av mer väntad karaktär, såsom nya konkurrenter, ny teknologi eller

lågkonjunktur, jämfört med mer oväntade och snabba förändringar?

• Vilken betydelse har det för företagen om de har valt att planera inför en

radikal förändring eller inte?

• Hur kan ett kognitivt perspektiv förklara beslutsfattandet bakom de

strategiska förändringarna?

1.4 Definition och avgränsningar

Det vanligaste antagandet är att företag arbetar på marknader med relativt stabil

omgivning (Hadjikhani, 1996). Uppsatsen behandlar vad som händer när detta

antagande förlorar trovärdighet och när traditionella regler, koordinations-

mekanismer eller planer blir oanvändbara. Detta är vad vi menar när vi skriver

”radikal förändring”. De händelser vi baserar uppsatsen på är inte bara ovanliga

utan extremt ovanliga.

Vi kommer inte att titta på händelser som inte resulterar i vad vi menar med

radikala förändringar i marknadsvillkoren. Det vi kommer att undersöka är

vidare mer långsiktiga förändringar av marknadsförhållandena. Vi kommer inte

heller att titta på händelser som normalt sett finns i företags föreställningsvärld,
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såsom räntehöjningar, uppkomsten av nya konkurrenter på marknaden eller nya

teknologier etc.
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2 Metod

Arbetet med denna uppsats har genomförts i två block, dels genom studier av

teorier runt strategi i allmänhet och strategisk förändring och nytänkande i

synnerhet, dels genom en empirisk undersökning vid tre fallföretag. I detta

kapitel kommer vi att diskutera de vetenskapliga föreställningar som ligger till

grund för hur vi har angripit arbetet med denna uppsats. Därefter avser vi att

redogöra för hur vi gått till väga i den empiriska undersökningen.

2.1 Paradigm, förväntningshorisont och förförståelse

Hela detta stycke baseras på Gilje & Grimen (1995).

Hur arbetet kring forskning utformas har stor betydelse för resultatet. Att man

ser det man letar efter är ett talesätt många känner igen. Flera författare, som t ex

Kuhn, Popper och Gadamer, har utvecklat vetenskapliga teorier kring detta. Det

centrala i Kuhns teori är paradigm. Paradigm kan ses som ett teoretiskt ramverk

inom vilket forskarna utför sitt arbete. Det kan också uppfattas som ett idé- eller

attitydmönster med vars hjälp människor tolkar världen. Ett för en grupp

forskare gemensamt paradigm styr deras arbete, talar om hur verkligheten ser ut,

vilka frågor som kan ställas och vilka metoder som anses vara legitima. Utan ett

paradigm arbetar inte forskarna metodiskt och det är svårt att tala om

vetenskapliga framsteg eftersom kriterier för problemformulering och

problemlösning saknas.

För Popper står observationen i centrum för forskning och teoriprövning. Det är

dock omöjligt att göra observationer utan att ha någon slags föreställning om
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vad som ska observeras. Därför menar Popper att teori och förväntningar föregår

observationer. Dessa förväntningar kallar han förväntningshorisont och den kan

vara både av medveten och omedveten art. På många sätt fungerar

förväntningshorisonten som en referensram i vilken vi placerar våra

observationer för att ge dem mening.

Detta resonemang tas upp i Gadamers diskussion om förförståelse. Han anser att

förförståelse är en förutsättning för att förståelse ska vara möjlig. En individs

förförståelse består av bl a följande tre komponenter: språk och begrepp,

trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter. Alla delar av

förförståelsen behöver inte vara medveten. Många individer tar många saker för

givna utan att reflektera över det. Dessutom är förförståelsen inte statisk utan

revideras i takt med att nya erfarenheter görs.

Vi tror att vår utbildning har gett oss vissa tolkningar av begrepp som används

inom företagsvärlden, till exempel har vi på detta sätt kommit fram till vår

tolkning av begreppet strategi. Detta har påverkat vår förförståelse vad gäller

ämnesområdet strategi.

Vi anser inte att våra trosuppfattningar i någon större utsträckning har påverkat

vår förförståelse vad gäller strategi och strategiska förändringar. Oavsett

religionstillhörighet har de händelser vi vill undersöka haft samma påverkan på

marknaden och företagen. Möjligen skulle vårt intresse inte ha väcks för frågan i

sig om vi hade varit av en annan tro, men vi tror att våra erfarenheter har haft

störst inflytande på vår förförståelse av vår forskningsfråga.

Vi är av den uppfattningen att vår bakgrund med all sannolikhet har påverkat vår

undersökning. Vår akademiska utbildning inom det Internationella

ekonomprogrammet har format vårt tankesätt och fostrat oss till att angripa ett
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dylikt arbete på ett bestämt sätt. T ex gjorde en av författarna till denna uppsats,

i samband med ett grupparbete tillsammans med en kurskamrat och några

utbytesstudenter, den erfarenheten att hon och kurskamraten hade mycket

likartade idéer om hur de skulle gå tillväga och vad som var relevant för arbetet,

idéer som inte delades av utbytesstudenterna. Våra erfarenheter från tidigare

uppsatsskrivande samt studier av strategi har också haft en framträdande roll.

Slutligen har den fördjupning i strategi och strategisk förändring vi genomgått i

samband med denna undersökning påverkat vår arbetsgång och frågeställning

allteftersom vi blivit mer förtrogna med ämnets vokabulär och synsätt.

2.2 Vetenskapliga perspektiv

Inom vetenskapen finns olika perspektiv på verkligheten och dess natur. Det

handlar om frågor som t ex om det finns en objektiv verklighet, utifrån vilka

grunder teori bör byggas upp och vilka metoder forskare kan använda för att

ämnets vetenskaplighet ska garanteras. Enligt Merriam (1994) är det viktigt att

klargöra sina ståndpunkter när det gäller ovanstående frågor för att säkerställa

kvaliteten i ett arbete. De vetenskapliga perspektivens två huvudriktningar är

positivism och hermeneutik. Positivism utgår från en absolut kunskap som ideal

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) och inom detta perspektiv anses det

finnas en objektiv verklighet, oberoende av vem som studerar den. Vi anser oss

vara hermeneutiker, varför vi kommer att beskriva mer ingående vad den

inriktningen innefattar.
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2.2.1 Hermeneutik

Anhängarna av hermeneutik försöker tolka olika uttryck för andra individers

handlingar, motiv och tankar genom att leva sig in i deras föreställningsvärld.

Världen betraktas som subjektiv och därmed beroende av individernas

uppfattning. Det är genom dessa subjektiva tolkningar verkligheten byggs upp.

Själva ordet hermeneutik betyder tolkningskonst eller tolkningslära och de

metoder som utvecklas bygger på antagandet att för att en tolkning av t ex en

text ska vara möjlig måste forskaren sätta sig in i författarens avsikter med

texten. Hermeneutisk metod är huvudsakligen kvalitativ och innebär att

forskaren försöker förstå en annan individs handlingar. Detta arbetssätt antar att

forskaren kan få en fullständig förståelse av en situation eller process genom att

tolka och skapa en helhet av individers upplevelse av densamma. (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1999)

Den hermeneutiska spiralen beskriver hur arbetsgången ter sig. Utgångspunkten

är forskarens förförståelse av det som ska undersökas. Utifrån denna utformas

problem, idéer och/eller hypoteser med vars hjälp en dialog med

undersökningsområdet inleds. Dialogen behöver inte betyda samtal med

personer utan kan utgöras av bl a studier av böcker eller observationer av

beteenden. Efter att ha tolkat dialogen får forskaren ökad förståelse som leder

till nya frågor och ny dialog. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

2.2.2 Vårt vetenskapliga perspektiv

I enighet med hermeneutikerna anser vi att verkligheten utgörs av människors

subjektiva uppfattning av den och att det därmed inte är möjligt att objektivt

kartlägga den. Istället bör forskaren försöka tolka människors beteende och om
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möjligt se världen ur deras synvinkel. Vi har genom studier av teorier runt

strategisk förändring och intervjuer med anställda vid tre fallföretag försökt

förstå hur företagen reagerat på händelser som radikalt förändrat villkoren i

respektive bransch eller land. Vi har koncentrerat oss på endast tre fallföretag

eftersom vi har velat göra en undersökning mer på djupet. Då vi har fokuserat på

individers upplevelse av vad som har inträffat och betonar sådant som inte går

att mäta kvantitativt är vår undersökning av kvalitativ art.

Den hermeneutiska spiralen är en bra beskrivning på vår arbetsgång. Utifrån vår

förförståelse inom strategi och ett antal radikala händelser inom olika branscher

och länder utarbetade vi vårt problem, vår utgångspunkt för utredningsarbetet.

Efter litteraturstudier genomförde vi ett antal intervjuer som låg till grund för

analys och slutsats.

2.3 Deduktion eller induktion

Vetenskapliga undersökningar anses traditionellt utgå från ett av följande två

alternativ: deduktion eller induktion. Vid deduktion utgår forskaren från en teori

som förklarar den individuella situationen forskaren tänker koncentrera sig på.

Därefter testas teorin genom empiriska undersökningar vars resultat antingen

stärker eller står i kontrast till teorin. Forskningen syftar således till att testa

trovärdigheten i existerande teori. (May, 1993)

Ett annat tillvägagångssätt är att först göra en empiriskt undersökning och sen

bilda teorier utifrån de observationer som gjorts. Detta kallas induktion och är

således ett sätt att skaffa sig ny kunskap inom ett dittills outforskat område.

(May, 1993)
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Denna studie är i huvudsak induktiv då undersökningen tar sin början i flera

empiriska observationer, bl a terrorattacken mot World Trade Center i New

York. Därefter följde en jämförelse mellan teori och egna empiriska

undersökningar. Jämförelsen mellan existerande teoribildning och den empiriska

undersökningen kan dock ses som ett deduktivt inslag i uppsatsen.

2.4 Den empiriska undersökningen

Enligt Denscombe (2000) är en fallstudie en studie som karaktäriseras av fokus

på en eller ett fåtal undersökningsenheter, detaljstudier, fokus på relationer och

processer, undersökning i naturlig miljö och möjlighet att använda sig av flera

källor och metoder. Det speciella betonas framför det generella och en holistisk

syn eftersträvas. Vår undersökning fokuserar på endast tre fallföretag, vi har

försökt att få så detaljerad information som möjligt om vad som hänt genom att

där det varit möjligt intervjua flera personer inom samma företag. Det vi

undersöker är fenomen som existerar oberoende av vårt arbete vilket är kriteriet

för att forskningen ska anses utföras i naturlig miljö. Vidare har vi använt oss av

olika källor, såväl under det teoretiska som det empirirska arbetet. Utifrån

resonemanget i detta stycke och stycke 2.2.2 kan denna uppsats sägas vara en

kvalitativ fallstudie.

2.4.1 Dokumentstudier

Vi började våra teoristudier med att gå tillbaka till vår kurslitteratur för

strategikursen under ht 2000 respektive ht 2001, dvs de Wit & Meyer och

kurskompendium. De Wit & Meyer är en översiktsbok över strategifältet och
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som sådan utgör den en bra bas för vidare studier. Både boken och

kurskompendiet gav oss, genom sina referenslistor goda uppslag till nya källor.

Vi hade dock svårigheter att hitta teorier som direkt berörde vårt arbetsområde;

strategiska förändringar som svar på yttre omvälvande händelser vilka kraftigt

har förändrat marknadsvillkoren. De teorier vi läste om rörde sig mer om mindre

radikala händelser.

Trots att vi hade relativt god kunskap om de händelser som låg bakom de

kraftiga marknadsförändringarna, ville vi ändå fördjupa oss i dem lite

grundligare. Att hitta information om dem var relativt lätt. Samtliga är händelser

som fått stor uppmärksamhet i media och vi hittade fyllig information från olika

tidnings- och tidskriftsartiklar samt böcker.

Eftersom det inte fanns fler än en person lämpad att intervjua vid Asea Atom,

har vi även vänt oss till sekundära källor för att få fylligare information och för

att öka tillförlitligheten på den empiri som vi baserar vår analys på. Vi har

studerat årsredovisningarna för Asea för åren 1986-1987 och för ABB för åren

1988-1989. Vidare har vi läst böcker som behandlar Tjernobylolyckan ur olika

perspektiv.

Även när det gäller Atlas Copco och SAS har vi sökt oss till sekundära källor

som komplement till de intervjuer vi genomförde. För SAS del har vi studerat ett

flertal artiklar i olika tidskrifter och tidningar vilka främst gett oss viktig

bakgrundsfakta. I Atlas Copcos fall har Hadjikhanis International Business and

Political Crisis, Swedish MNCs in a Turbulent Market (1996) konfirmerat

mycket av det som vi själva fått reda på genom de intervjuer vi genomfört och

på företagets hemsida (www.atlascopco.com) har vi hittat viss

bakgrundsinformation.



14

2.4.2 Urval av händelser

De händelser vi valt anser vi har lett till förändringar av marknadsvillkoren som

skulle kunna göras gällande som radikala och omvälvande för företagen. Vi

hävdar att samtliga händelser vi baserat vår uppsats på har resulterat i

förändringar som motsvarar de krav vi redogjorde för under avsnitt 1.4. I

samtliga företags fall innebar det inträffade att de antaganden som legat till

grund för planeringen av framtida projekt förlorade sin giltighet. För Atlas

Copco och SAS betydde den muslimska revolutionen respektive terrorattacken i

USA att traditionella regler sattes ur spel, för Atlas Copcos del på nationell basis

och för SAS på branschnivå. Vad gäller Asea Atom fick planer på såväl

nationell som internationell nivå läggas ned. Dessutom försämrades attityden

hos svenskar i allmänhet vad gäller kärnkraft i allmänhet och nybyggnation av

kärnkraftverk i synnerhet. Vi vill poängtera att vi inte anser att händelserna i sig

kan sägas vara jämförbara men att samtligas effekter på respektive marknad

faller under den definition av radikala marknadsförändringar vi redogjorde för i

stycke 1.4.

2.4.3 Urval av fallföretag

Valet av SAS och fd Asea Atom (nuvarande Westinghouse Atom) föll sig

naturligt eftersom vi ville undersöka hur ett företag inom flygbranschen

hanterade situationen efter terrorattacken i USA och hur ett företag inom

atomenergibranschen agerade efter olyckan i Tjernobyl. Atlas Copco valdes ut

då de hade verksamhet i Iran när händelsen där inträffade.

Ytterligare en anledning till att välja dessa företag var att deras huvudkontor

fanns i Sverige. Då mycket av strategiarbetet vanligtvis sker vid huvudkontoren

är det motiverat att vända sig dit med frågor av den karaktären vi hade. Då vi
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helst ville göra personliga intervjuer med de aktuella personerna var det viktigt

att de fanns i Sverige eftersom vi, som varande studenter, inte har ekonomiska

medel att åka utomlands i detta syfte.

2.4.4 Intervjuerna

Vi valde intervju som insamlingsform av vårt empiriska material eftersom vi

anser att detta tillvägagångssätt ger mest djup i den information som fås fram,

jämfört till exempel med en enkätundersökning. Vidare är vi av den

uppfattningen att primärkällor är att föredra framför sekundära eftersom

informationen i det sistnämnda fallet redan har tolkats och bearbetats av någon.

Då vi valde vilka personer vi skulle intervjua var vi till inledningsvis tvungna att

i stor utsträckning lita till företagens vilja och kompetens att leda oss till rätt

personer eftersom vi inte visste vem vi skulle vända oss till. Vi ringde helt

enkelt till företagens växel och bad att få tala med någon på

informationsavdelningen. Vi presenterade oss själva, vår uppsats och bad om

hjälp med att hitta rätt personer. Sammanlagt kom vi att genomföra fem

intervjuer.

I fallet med Asea Atom och SAS var kriteriet givetvis att personen i fråga var

anställd vid bolaget vid tiden för olyckan i Tjernobyl respektive vid

terrorattacken i USA. I Atlas Copcos fall var det viktigt för oss att personen

hade varit på plats i Iran när revolutionen ägde rum. I samtliga fall var det

viktigt att respondenten befann sig i en position som gav god inblick i det

strategiska arbetet såväl före som efter det inträffade4. För att kontrollera att våra

                                                          
4 Se bilaga 4 för presentation av de intervjuade.
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kriterier var tillgodosedda började vi varje intervju med personliga frågor kring

detta.

När vi kommit i kontakt med lämpliga personer arrangerade vi ett möte då vi

genomförde en personlig intervju. Vid dessa tillfällen använde vi oss av en

semistrukturerat tillvägagångssätt där intervjun utgick från en intervjuguide5

som respondenten fått sig tillskickad några dagar innan intervjutillfället. Vid två

tillfällen var det på grund av kort varsel och dålig tillgång på internet dock inte

möjligt för respondenten att ta del av frågorna i förväg. Vid dessa tillfällen lät vi

honom först läsa dem i lugn och ro innan vi började intervjun. Vi försökte få

intervjun att så långt som möjligt likna en diskussion där intervjuguiden framför

allt tjänade som stöd för att ingen viktig frågeställning skulle glömmas bort. Vi

tog båda anteckningar under samtliga intervjuer. Endast vid ett tillfälle användes

bandspelare. Vid de övriga intervjuerna tillstötte praktiska problem som

omöjliggjorde en inspelning. För att ändå säkerställa att ingen information gick

till spillo eller feltolkades, skickades en sammanställning av den renskrivna

intervjun ut för påseende till respektive respondent. Respondenterna erbjöds

möjligheten att vara anonyma men samtliga svarade dock att vi fick använda

deras namn i uppsatsen. Vi återkom även med kompletterande frågor via e-mail

då vi ansåg att vi behövde.

2.4.5 Metodkritik

Vi har gjort grundliga sökningar efter litteratur och läst åtskilliga artiklar och

böcker i ämnet, även litteratur som visat sig ligga utanför vårt direkta ämnesval.

Det faktum att vi från början utgick från vår kursbok, de Wit & Meyer, samt vårt

kurskompendium kan möjligtvis hållas emot oss. De Wit & Meyer och våra

                                                          
5 Intervjuguiderna återfinns i bilaga 4-6.
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kurslärare har samlat in materialet utifrån sitt syfte vilket inte är detsamma som

vårt. Vi hävdar dock att eftersom vi endast använt de Wit & Meyer till de mer

generellt hållna delarna i referensramen samt som startpunkt för självständig

litteratursökning borde det slutgiltiga valet av teorier och modeller ändå kunna

anses oberoende.

När det kommer till de intervjuade måste det observeras att samtliga händelser

(terrorattacken mot USA undantaget) inträffade mellan tio och tjugo år tillbaka i

tiden. Det hinner hända mycket inom företagen vad gäller de anställda då vissa

hunnit gå i pension eller byta arbetsgivare. En annan aspekt är att det är möjligt

att våra respondenter efterrationaliserar de strategiska val de gjorde. Vidare

finns det en viss risk att de eventuellt har glömt bort vidtagna åtgärder som

aldrig fick någon effekt på företagets situation. För att inte helt bli beroende av

ett fåtal människors minnesbild av vad som hände har vi därför vänt oss till

sekundära källor.

Det resultat vi kommer att komma fram till anser vi vara trovärdigt för de

företag vi har fokuserat på. I och med att vi studerat sekundära källor som

komplement till de primära, anser vi att tillförlitligheten för våra slutsatser är

god trots att två av händelserna ligger långt tillbaka i tiden och att endast ett fåtal

intervjuer gjorts. Vi gör dessutom inte anspråk på att våra slutsatser ska vara av

generell giltighet, utan det vi intresserar oss för är att jämföra de utvalda

företagens strategiska agerande vid vissa extrema tidsperioder och att jämföra

detta agerande med existerande teorier.
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3 Referensram

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de teorier inom områdena

strategi och kognition vi använder oss av för att kunna analysera det empiriska

materialet vi samlat in. Teorierna som presenteras i detta kapitel har valts

utifrån de frågor vi ställde i avsnitt 1.3. Vi börjar med att definiera begreppen

strategi och strategiska förändringar. Sedan diskuterar vi vilken betydelse

företagens omvärldssyn har på strategiutformningen för att övergå till att

redogöra för två perspektiv på strategiutformningsprocessen. Eftersom vårt

syfte är att undersöka de strategiska förändringarna hos företag vars

marknadsvillkor har genomgått en radikal förändring och pröva huruvida

företagens strategiska förändring överensstämmer med teorier inom området,

tar vi upp teorier som behandlar strategiska förändringar i allmänhet och

revolutionära förändringar i synnerhet.. Dessutom tar vi upp teorier som

behandlar förändringsprocessen. Slutligen beaktar vi den kognitiva aspekten

genom att redogöra för teorier som berör beslutsmodeller och strategiskt

beslutsfattande.

3.1 Vad är strategi?

Det finns många olika definitioner av begreppet strategi. Till exempel definierar

Hax (Planning Review, maj/juni 1990) strategi som det mönster av beslut som

kan skönjas hos ett företag. Andrews beskriver det som:
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”…the pattern of decisions in a company that determines and reveals its

objectives, purposes, or goals, produces the principal policies and plans for

achieving those goals, and defines the range of business the company is to

persue, the kind of economic and human organization it is or intends to be, and

the nature of the economic and noneconomic contributions it intents to make.”

(Andrews i de Wit & Meyer, 1998 sid. 86)

Även han talar således om beslutsmönster inom företaget. Enligt Smircich och

Stubbart (Academy of Management Review, vol. 10, nr 4, 1985) är strategi

anpassningen mellan organisationen och dess omvärld. Ytterligare en författare

definierar strategi som det observerbara resultatet som en organisations

verksamhet ger, vad gäller positionering över tiden (Johnson i de Wit & Meyer,

1998).

Dessa exempel visar att begreppet strategi kan definieras på många sätt, men

den huvudsakliga skillnaden mellan de vedertagna definitionerna är huruvida

strategi är patterns of action6 (handlingsmönster) eller patterns of decisions

(beslutsmönster) (de Wit & Meyer, 1998). Många författare (till exempel

Chakravarthy och Lorange) talar om strategi när en organisation har beslutat sig

för att följa en viss handlingsplan. Andra författare (till exempel Mintzberg och

Quinn) menar att strategi är när företag faktiskt följer en handlinsplan i

praktiken.

Vi anser att strategi är sättet på vilket ett i förväg uppsatt mål uppnås. Strategin

är därmed en konsekvens av målet. Strategi för oss är som ett beslutsmönster,

                                                          
6 Då mycket av litteraturen är på engelska är även termerna på detta språk. Vi har där det är möjligt översatt
termerna till svenska. I dessa fall använder vi först det engelska ordet som följs av det svenska inom parentes.
Det svenska ordet kommer sedan att användas i texten. Vissa termer kan anses vara vedertagna begrepp även på
svenska och då kommer vi också använda det engelska uttrycket. Slutligen blir ibland en översättning av den
engelska termen krystad och tillför inte heller något till förståelsen. I dessa fall kommer vi använda oss av det
engelska ordet.
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men att besluten som har fattats också måste genomföras i praktiken. Vi anser

inte att en handling som skedde utan eftertanke kan klassas som strategi. Inte

heller en strategi som endast utvecklas på papper och aldrig implementeras i

praktiken. Detta innebär att vi, för att uppnå vårt syfte, fokuserar på både vilka

beslut som fattats och om de har använts i praktiken.

3.2 Vad är strategisk förändring?

Strategiska förändringar utlöses enligt Eccles (1996) på grund av antingen

omställningar av existerande mål inom organisationen, förändringar av vägar för

att nå dessa mål eller när företag är missnöjda med den nuvarande prestationen

och därför förändrar den, utan att ändra vare sig mål eller väg.

En ny strategi implementeras när en ny vision har uppkommit, och/eller när

sättet att uppnå visionen har förändrats, när företaget har genomgått en

omorganisation eller när regler och föreskrifter förändras så att organisationen

måste ändra sitt tillvägagångssätt, mål och beteende; det vill säga när reglerna

för hur företaget färdas på vägen ändras. (Eccles, 1996)

En annan definition av strategisk förändring är Johnsons. Han anser att

utformandet av nya strategier involverar konfrontation av människors kognitiva

strukturer, ifrågasättande av organisationskulturen, att individers nuvarande

interessen hotas och ett uppbrott från maktstrukturen inom organisationen.

(Johnson, 1988)

Det finns två huvudsakliga teoribildningar gällande strategiska förändringar. Det

gäller huruvida de ska växa fram eller om det krävs en revolutionsliknande

förändring. Continuous change (kontinuerlig förändring) innebär att

förändringar är gradvisa och odramatiska, men eftersom de inträffar i princip
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oavbrutet i organisationen kan den sammanlagda förändringen ändå vara stor.

(de Wit & Meyer, 1998) Discontinuous change kallas den revolutionsliknande

förändringen av organisationens strategi. Förespråkare för denna teori, som till

exempel Hammer och Champy, menar att organisationer inte utvecklas gradvis.

Förändringar är inte konstanta utan abrupta och dramatiska. Människor och

organisationer är generellt sett emot förändringar, de föredrar stabilitet. När en

generell policy har etablerats blir organisationsstrukturen mer solid, formella

system införs, standardprocedurer definieras, makt inom organisationen fördelas

och organisationskulturer uppkommer. Om en organisation är framgångsrik

kommer den etablerade strategin ytterligare att befästas. Efter den revolutionära

förändringen är det viktigt att läget stabiliseras igen, då människor inte kan leva

i osäkerhet och dubbeltydighet om de ska kunna arbeta effektivt. På grund av

detta blir de långsiktiga strategiska förändringarna inte gradvisa utan periodiska.

Perioder av stabilitet avbryts av korta och dramatiska perioder av instabilitet,

under vilka de strategiska förändringarna äger rum. (de Wit & Meyer, 1998)

Minzberg och Westley i de Wit & Meyer (1998) talar om vikten av att

specificera vilka delar av organisationen som förändras vad en strategisk

förändring. De ser förändring av kultur, struktur, system och människor som mer

organisatoriska förändringar medan visioner, positioner, program och materiella

tillgångar som strategiska förändringar. Förespråkare för revolutionära

förändringar menar att dessa åtta delar ska förändras drastiskt för att det ska vara

en strategisk förändring medan förespråkare för kontinuerliga förändringar

menar att det räcker med mindre justeringar av dem för att det ska kallas

strategisk förändring (de Wit & Meyer, 1998).

Vi anser att en strategisk förändring har inträffat när företaget har förändrat

vägen till det mål det har satt upp. Som vi skrev i stycke 3.1 ser vi strategi som

en konsekvens av målet. Därför anser vi att om målet ändras sker också
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strategiska förändringar. De fyra delkomponenter som ovan kallas

organisatoriska förändringar ser vi som strategiska förändringar. Vidare anser vi

inte att alla åtta delar som diskuterades ovan behöver förändras för att det ska

röra sig om en strategisk förändring.

3.3 Kan företag påverka sin omvärld?

Innan vi går vidare och talar om hur strategiska förändringar går till, vill vi

behandla hur ett företags syn på dess förmåga att påverka omvärlden har en

inverkan på dess strategi.

De två olika huvudinriktningar som finns är att företaget antingen anses i stor

utsträckning måste anpassa sig till omvärlden eller också anses det att

omvärlden går att påverka. Det handlar alltså om i vilken utsträckning företag

anses kunna förändra omvärlden. (de Wit & Meyer, 1998)

Den första av dessa inriktningar kallas the industry evolution perspective

(omvärldsanpassning). Den innebär att marknader anses vara komplexa och

många krafter interagerar samtidigt. Ingen av dessa krafter är dock stark nog för

att styra den långsiktiga utvecklingen. Det enskilda företaget är en relativt liten

spelare i ett stort sammanhang. Dess beteende kan ha viss påverkan på

marknaden, men inget företag kan på egen hand fundamentalt förändra

marknadsförhållandena. När marknaden utvecklas är det tvärtom företaget som

måste anpassa sig för att kunna möta de förändrade villkoren om de inte ska

sållas ut. Företag som inte passar för de nya omständigheterna som finns på

marknaden går under, medan företag som anpassat sig till de ändrade regler som

råder blomstrar. (de Wit & Meyer, 1998)
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Denna syn på omvärlden innebär att det inte finns mycket ett företag kan göra

för att påverka sin prestation. Den nuvarande och framtida marknadsstrukturen

kan inte påverkas hur duktigt än företaget är på att utforma strategier. Det bästa

ett företag kan göra för att lyckas är att anpassa sig till rådande förhållanden och

att försöka förutse förändringar som kan komma att inträffa för att sedan kunna

anpassa sig till dessa. (de Wit & Meyer, 1998)

Den andra inriktningen kallas the industry creation perspective

(omvärldsskapande) och den håller inte med om att marknadsutvecklingen på

något sätt skulle vara förutbestämd. Det är upp till företaget att identifiera vilka

av marknadens spelregler som måste respekteras och vilka som kan ignoreras i

sökandet efter nya strategiska möjligheter. Såväl möjligheternas begränsningar

som de obegränsade möjligheterna måste uppfattas. De regler som

omvärldsanpassningsperspektivet hävdar att företaget måste följa, är vanligtvis

inte så strikta som de kan verka. Det finns gott om utrymme för företag att gå sin

egen väg inom den existerande marknadsstrukturen. Det är företaget självt som

skapar en omvärld som passar istället för att det är marknaden som väljer företag

som passar in. (de Wit & Meyer, 1998)

3.4 Strategiutformning

I stycke 3.1 framgår att det finns två huvudsakliga sätt att definiera strategi, det

vill säga huruvida strategin är ett beslutsmönster eller ett handlingsmönster. För

att skilja de två typerna av definitioner av strategi talar Minzberg och Waters i

de Wit & Meyer (1998) om olika former av strategi. När en organisation har

beslutat att följa ett beslutsmönster kallar de den för intended strategy (avsedd

strategi) medan en fullföljd handlingsplan kallas realized strategy (genomförd

strategi). Den avsedda strategin är alltså beslutsmönster som organisationer
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planerar att genomföra och den genomförda strategin är handlingsplaner som

har genomförts.

När genomförda strategier är helt planerade kallar Minzberg och Waters dem för

deliberate strategies (medvetna strategier). Strategier kan även uppkomma trots,

eller i avsaknaden av, avsedda strategier, något de kallar för emergent strategies

(framväxande strategier).

Huruvida en strategi är medveten eller framvuxen är ett centralt tema i debatten

om strategiutformning. De som argumenterar för att strategi är en medveten plan

(till exempel Chakravarthy och Lorange) sägs ha ett planning perspective –

organisationer bör sträva mot att utforma strategin på ett väldigt uttänkt sätt,

genom att först utforma genomgripande planer och först efter det implementera

dem. Å andra sidan finns det författare (till exempel James Quinn) som hävdar

att en organisations strategi växer fram. Detta synsätt kallas the incremental

perspective – i verkligheten uppkommer strategier med tiden och organisationer

bör underlätta denna utformningsprocess. (de Wit & Meyer, 1998)

Förespråkare för planeringsperspektivet menar att strategier bör vara medvetet

planerade och därefter implementerade (de Wit & Meyer, 1998). I deras ögon

kan inte något som växer fram vara en verklig strategi. Ett framgångsrikt

handlingsmönster som inte var avsett kan inte kallas strategi, utan det bör kallas

för vad det verkligen är – en brilliant improvisering eller rent av bara tur

(Andrews, 1987).

Att ha ett planeringsperspektiv ger många fördelar för organisationen (de Wit &

Meyer, 1998). För det första ger planeringar organisationen en riktning att röra

sig mot, vilket hjälper den att handla rationellt. Ytterligare en fördel är det ger

organisationen en möjlighet att optimera verksamheten. Genom att aktivt
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överväga de möjliga alternativ som finns kan organisationen fördela sina knappa

resurser till det mest fördelaktiga.

Svårigheten med planeringsperspektivet är att planerna alltid kommer att vara

baserade på antaganden om hur framtiden kommer att se ut. Förutsägningar kan

inte alltid vara korrekta och den möjliga lösningen på det problemet är att ha ett

antal alternativa planer i reserv om omvärlden förändras plötsligt. (de Wit &

Meyer, 1998)

Sett ur inkrementalismperspektivet framkommer nya strategier genom att

företaget reaktivt anpassar sig till förändringar på marknaden. Framtagandet av

en strategi innefattar många komponenter, t ex lärande, skapandet av visioner,

samt förändring av organisationen och är något som inte kan organiseras och

planeras i förväg. Planeringar är lämpliga att ha när det gäller att ha kontroll

över organisations processer, men inte vad gäller icke rutinmässiga aktiviteter,

alltså att göra nya saker. Planering passar inte för den innovation, som

inkrementalisterna menar att strategi innebär. (de Wit & Meyer, 1998)

3.5 Förändringsarbete

Strategiska förändringar innebär att företaget är inblandat i ett förändringsarbete,

och detta förändringsarbete påverkar hur den slutliga strategin ser ut, varför vi

kommer att ta upp teorier inom detta ämne. I detta stycke behandlas fem

komponenter om enligt Pettigrew & Whipp, (1991) ofta ingår i ett framgångrikt

förändringsarbete.

Enligt Pettigrew och Whipp (1991) finns det en väl observerbar korrelation

mellan företagets prestation och dess sätt att hantera förändring. Dessutom finns



26

ett gemensamt mönster i förändringsarbetet hos de företag med bättre

prestationsnivåer. Det ingår inte i vårt syfte att undersöka prestationsnivån hos

företagen, som Pettigrew och Whipp gör, men vi anser ändå att teorin är

användbar eftersom den, genom att fokusera på fem centrala faktorer, behandlar

hur förändringsarbete går till.

• Omvärldsanalys

Utvecklingen av ett företags strategi tenderar att bottna i hur företaget

uppfattar omvärlden och hur det bearbetar den informationen. Detta arbete

får inte endast ses som en teknikalitet av företagen. Ansvaret kan inte heller

ligga hos en specialistavdelning, utan det bör delas av samtliga inom

organisationen. Företaget måste utvecklas till en öppen och lärande

organisation där informationsinhämtningen sker kontinuerligt och på alla

nivåer. (Pettigrew och Whipp, 1991)

• Ledning av förändring

Viktigast av allt är att hålla i minnet att det inte finns några universala regler

för hur förändringsarbete bör ledas. Valet av ledare beror helt på de som gör

valet och de villkor under vilka valet görs. Den valde sätts in i ett

sammanhang som hon/han ärver och möjligheterna för den nya ledaren att

bestämma vad som ska förändras och hur det ska förändras beror på interna

och externa förutsättningar. Förhastade och alltför drastiska förändringar är

att undvika eftersom de kan ha en motverkande effekt på framtida

förändringsarbete. (Pettigrew och Whipp, 1991)

• Länken mellan strategisk och operationell förändring

Arbetet med att länka samman förändringar av strategisk respektive

operationell karaktär är en process med både en medveten och en mer

omedveten sida. De medvetna förändringarna implementeras efterhand men



27

den ackumulerade effekten av dessa förändringar kan resultera i följder som

inte var påtänkta från början. Dessa följder är betydelsefulla eftersom de,

tillsammans med resultaten från de medvetet gjorda förändringarna, ligger till

grund för framtidens strategiska beslut. (Pettigrew och Whipp, 1991)

• Rätt blandning av personal

Ett företags konkurrenskraft är bl a beroende av att dess personal besitter

behövlig kunskap, har rätt attityd och är skickliga i sitt arbete. En adekvat

balanserad personalstab är en oumbärlig resurs för ett företags

prestationsförmåga. (Pettigrew och Whipp, 1991)

• Samband inom förändringsarbetet

Varje given strategi bör karaktäriseras av konsekvens (dvs den ska inte

innehålla motstridiga mål), överensstämmelse med omvärldens villkor,

utformning/underhåll av konkurrensfördelar och realistiskt tänkande (dvs

strategin ska vara genomförbar och inte skapa oöverstigliga problem).

(Pettigrew och Whipp, 1991)

3.6 Frame breaking change

Till skillnad från Pettigrew & Whipp (1991), som utgått från mer frekvent

förekommande förändringssituationer, fokuserar Tushman et al (1986) på hur

revolutionära förändringar går till under det samlande begreppet frame

breakning change.

Tushman, Newman & Romanelli (1986) menar att under olika förutsättningar

krävs olika typer av strategiska förändringar som är av mer evolutionär eller

revolutionär art. Den evolutionära typen kallar de converging change och den
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revolutionära kallar de frame-breaking change. Under vilka förutsättningar sker

då frame-breaking change? Det sker som resultat av, eller ännu hellre i väntan

på, stora förändringar av omvärlden.

3.6.1 Tre centrala faktorer inom frame breaking change

Behovet av frame-breaking change kommer av en eller flera av följande

faktorer:

• Marknadsförändringar

• Produktlivscykelstadium

• Interna förändringar

Marknadsförändringar: Förändringar av lagar, politik eller teknologi förändrar

också konkurrensförhållandena på en marknad. Ett exempel är avregleringar av

marknader, något som förändrade spelreglerna på el- och telemarknaden.

Ytterligare ett är om det dyker upp substitut för vissa teknologier på marknaden,

som miniräknaren blev ett substitut för räknemaskiner när den kom ut på

marknaden. Slutligen är stora ekonomiska förändringar, som oljekrisen var på

1970-talet, också något som direkt påverkar konkurrensförhållandena. Även

patent förändrar marknadsförhållanden. (Tushman, Newman & Romanelli,

1986)

Produktlivscykelstadium: Under en produkts livscykel är olika strategier

lämpliga under olika faser. Under introduktionsfasen baseras konkurrensen på

produktinnovation medan den under den mogna fasen baseras på

kostnadsstruktur, volym och effektivitet. Till exempel förändrades efterfrågan

och konkurrenssituationen på marknaden när produkter som PC och
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mobiltelefoner blev accepterade av en allt större kundkrets. (Tushman, Newman

& Romanelli, 1986)

Interna förändringar: Storleken på ett företag inverkar på hur dess strategi ser

ut, hela företaget kan behöva omorganisera när det har nått en viss storlek. Ofta

blir företaget mer byråkratiserat när det växer. Nyckelpersoner inom företaget

kan försvinna, vilket kan leda till att företaget genomgår en frame-breaking

change. (Tushman, Newman & Romanelli, 1986)

3.6.2. Vidden av frame-breaking change

När en strategi förändras måste även företagsstrukturen, personalen och

processer inom organisationen förändras. Frame-breaking change innebär en

förändring av hela företaget, inte bara vissa mindre delar och implementeringen

sker snabbt. Det är en revolutionär förändring av hela systemet. Följande

förändringar är oftast förknippade med frame-breaking change (Tushman,

Newman & Romanelli, 1986):

• Ny affärsinriktning och nya värderingar i företaget

• Förändrad maktstruktur

• Omorganisation

• Förändrade interaktionsmönster

• Nya människor på ledande poster inom företaget

Ny affärsinriktning och värderingar i företaget: En strategisk förändring innebär

att företagets affärsinriktning och de värderingar som denna medfört måste

omdefinieras. Vid en frame-breaking change kanske företaget går in på eller helt

drar sig ur vissa marknader.
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Förändrad maktstruktur: En ny strategi måste backas upp av en förändring av

maktfördelningen. Vissa grupper vinner på förändringen medan andra förlorar.

Omorganisation: En frame-breaking change kräver modifikationer av

organisationsstrukturen, system och procedurer. När kraven från vald strategi

förändras måste även valet av organisationsform ändras. Ett nytt affärsområde

kräver ökad aktivitet inom vissa områden men mindre i andra. Nya strukturer

och roller är ett sätt att avsiktligt bryta gamla beteendemönster.

 

Förändrade interaktionsmönster: Det sätt som människor i organisationen

arbetar tillsammans på måste anpassas till den nya strukturen. När strategin

förändras måste nya procedurer, arbetsflöden, nätverk och beslutsfattande

mönster också förändras.

Nya människor på ledande poster inom företaget: När ett företag genomgår en

frame-breaking change tas ofta nya, utomstående chefer in och placeras på

nyckelpositioner i företaget. Nya chefer är mest troliga att kunna komma med

nödvändig drivkraft och utvecklade kunskaper anpassade till den nya strategin.

3.7 Strategisk förändringsprocess

Strategiska förändringar innebär alltid en process som är mer eller mindre

utdragen över tiden och som för vissa är mer smärtsam än för andra. Eftersom

den process som förändringarna sker i inverkar på strategiutformningen, talar vi

här om den strategiska förändringsprocessen.

Pettigrew (i Pennings, 1985) ser organisationer ur ett politiskt/kulturellt

perspektiv. Då strategiska förändringar kan innebära att maktfördelningen inom
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en organisation blir annorlunda, kan detta uppfattas som hotande för vissa

grupper. Med maktfördelning menar Pettigrew fördelningen av företagets

resurser i form av löner, befordringsmöjligheter och kontroll av uppgifter,

information, människor och nya affärsområden. I tider av strategisk förändring

bildas lätt fraktioner med det gemensamma målet att motarbeta hotet mot status

quo. Dessa fraktioner eller intressegrupper bildas med utgångspunkt i olika

uppgifter, ansvarsområden, hierarkiska nivåer eller ideologiska uppfattningar, t

ex progressiva mot konservativa anställda. Grupperna karaktäriseras av att ha

olika mål, värderingar och sätt att lösa problem vilket uttrycks i kulturella

skillnader som språkbruk och agerande. Deras motstånd börjar redan vid

beslutstadiet om strategiska förändringar och måste övervinnas för att

förändringsarbetet ska bli lyckat. I stora organisationer kan det dessutom vara

svårt att förankra tanken på att förändringar är nödvändiga för att företaget

verkligen ska överleva (Whittington, 2001).

Det verkliga problemet vid förändringsarbetet är att förankra en ny

verklighetsuppfattning, nya arbetsområden och nya idéer att debattera samt

mobilisera entusiasm och en känsla av delaktighet bland de anställda, för att de

förändringar som till en början kan skapa negativa känslor istället ska stödjas

och slutligen leda till att passande åtgärder vidtas. Dylika förändringar innebär

att gamla föreställningar utmanas och byts ut på många områden, t ex ledarstil

och administrativa rutiner. För att kunna ta till sig nya referensramar måste först

det gamla förhållningssättet arbetas bort (Whittington, 2001). Att utforma och

implementera nya strategier inbegriper en långsam nedbrytningsprocess av

gamla samband mellan strategiskt innehåll och omvärld för att på så sätt skapa

en förändringsvänlig atmosfär. (Pettigrew i Pennings, 1985)

Efter en längre tid av medvetandegörande av förändringsbehovet kan själva

implementeringen av förändringar ske under en relativt snäv tidsrymd. Enligt
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Pettigrew (i Pennings, 1985) tenderar många företag att genomföra strategiska

förändringar under korta tidsperioder som sedan följs av en längre period av

stabilitet. Det går i linje med Mintzberg & Waters (i Whittington, 2001)

uppfattning om att om inte förändringar är nödvändiga ska företagen helst

lämnas i fred från strategiska åtgärder och istället karaktäriseras av kontinuitet.

De korta perioderna av förändring kallas ofta revolutionära perioder7 och

karaktäriseras av ideologiska, strukturella och affärsstrategiska förändringar.

Ofta finns också ett samband mellan ett företags revolutionära period och

omvälvande förändringar i omvärlden som t ex en allmän lågkonjunktur.

För lättare få överblick över processen för strategiska förändringar har Johnston

(i Pettigrew, i Pennings, 1985) utvecklat en modell i fyra steg:

1. Utveckling av en uppfattning om att vissa aspekter av organisationen inte

längre passar i den nuvarande miljön.

2. Medvetenhet om och förståelse för det problem som företaget nu måste

övervinna, vilket inkluderar en analys av orsaken till företagets problem

samt vilka handlingsalternativ det finns att välja på.

3. Planering och utförande av förändringar.

4. Stabilisering efter gjorda förändringar genom att anpassa organisationens

maktfördelning och system för belöningar och information så att de

understödjer riktningsförändringen.

Trots att revolutionära förändringar karaktäriseras av att de är omfattande, är de

ofta beroende av ett fåtal personer i ledande positioner. Det är de som uppfattar

förändringsbehovet, medvetandegör övriga delar av företaget samt är den

drivande kraften bakom förändringsåtgärderna. Gjorda förändringar  blir av

                                                          
7 Detta har vi diskuterat utförligt under 3.2, men här vill vi understryka korrelationen mellan revolutionär
förändring och en förändring i företagets omvärld.
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naturliga skäl färgade av dessa personers tidigare erfarenheter samt deras

uppfattning om vad som bör åtgärdas och hur. Eftersom förändringsarbete

handlar mycket om att bryta upp från gamla föreställningar kan det vara

nödvändigt att sätta in nya personer med annorlunda referensramar i

företagsledningen. (Pettigrew, i Pennings, 1985 och Whittington, 2001)

3.8 Beslutsfattande

En förändring av strategin görs till följd av att förändringar på marknaden har

upptäckts och då blir tolkningen av situationen viktig. Den påverkar om

människor alls uppfattar att förändringar har inträffat och hur allvarliga de anser

dessa förändringar vara och huruvida förändringarna kommer ha någon inverkan

på företaget. Vi kommer att ta upp teorier inom ämnet kognition eftersom vi

anser att den strategi som uppkommer som en följd av en dramatisk händelse

påverkas av hur beslutsfattandeprocessen gått till.

Inom området för forskning om beslutsfattande finns dels en traditionell och

dels en lite nyare inriktning; den rationella beslutsmodellen och den kognitivt

inriktade beslutsforskningen.

3.8.1 Den rationella beslutsmodellen

Förespråkarna för den rationella beslutsmodellen anser beslutsfattande är styrt

av kännedom om samband mellan åtgärder och resultat, på förhand givna

preferenser samt förväntningar om att det alternativ som väljs är det som bäst

uppfyller dessa preferenser. Med dessa idéer som utgångspunkt har forskare

försökt förutsäga människors beteende samt förbättra människors och

organisationers agerande. Den strategiska beslutsprocessen uppmålas som en
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välstrukturerad och koordinerad verksamhet. Inom ramen för företagsekonomi

har den rationella beslutsmodellen legat till grund för investeringsmodeller och

modeller för strategisk planering. Dess popularitet kan delvis förklaras av dess

enkelhet och den ligger i linje med västvärldens grundläggande tilltro till det

mänskliga förnuftet. (Hellgren & Lövgren, 1997)

Att agera rationellt har alltså sina fördelar, men trots det agerar både individer

och grupper ofta enligt andra mönster än de rationella. Utifrån denna

observation lades grunden till en annan inriktning av beslutsforskning. (Hellgren

& Lövgren, 1997)

3.8.2 Den kognitivt inriktade beslutsforskningen

Denna inriktning fokuserar mer på den process som leder fram till beslutet och

inte i första hand vilka beslut som fattas. En viktig utgångspunkt är att

intellektuella/kognitiva begränsningar hindrar beslutsfattaren från att fatta

optimala och rationella beslut. I motsats till vad den rationella modellen anser

visar empiriska studier att strategiska beslut inte nödvändigtvis föregås av

systematiska omvärldsanalyser. Inte heller är de strategiska valen metodiskt

analyserade eller målen klart definierade. Vanligtvis börjar beslutsfattarna med

en ganska oklar bild av problemet och processen saknar en fastlagd arbetsgång.

(Hellgren & Lövgren, 1997)

Tumregler och förenklingsmekanismer

För att kunna fatta rationella beslut krävs det att finns tillgång till relevant

information och framför allt att den tillgängliga informationen bedöms på ett

riktigt sätt. Sökandet efter information är kostsamt för såväl individer och
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organisationer. Hur mycket information som än söks kan ingen vara helt säker

på att vara fullkomligt informerad. Eftersom det är i princip omöjligt att inhämta

all tillgänglig och relevant information blir utgångspunkten att den erhållna

informationen inte ger en fullständig och därmed helt sann bild av

beslutssituationen. Denna informationsosäkerhet gör det svårt att avgöra vilket

alternativ som är det mest rationella. Ett sätt att hantera situationen är att för

varje alternativ försöka visa att den erhållna informationen är felaktig eller att

det förväntade utfallet är ogynnsamt och på så sätt öka sannolikheten att välja

det mest rationella alternativet. (Hellgren & Lövgren, 1997)

Ett flertal studier visar emellertid att de flesta människor inte agerar på

ovanstående sätt. Istället för att söka efter information som förkastar vår

uppfattning om vilket alternativ som är det bästa, eftersöks information som

stödjer den. Resultaten kan förklaras av att människor i beslutssituationer

vägleds av tumregler eller kognitiva kartor som får oss att lita till vår initiala

uppfattning och söka efter information som stödjer den och inte förkastar den.

Det är viktigt att poängtera att kognitiva kartor är inte bara av ondo. Utan dem

skulle det bli svårt att orientera sig i tillvaron eller att alls fatta beslut. Problem

uppstår när gamla tumregler blir obsoleta och risken för detta ökar i tider av

snabba och genomgripande förändringar. (Hellgren & Lövgren, 1997)

När det gäller strategiskt beslutsfattande kan tumregler vara användbara och till

och med nödvändiga, men samtidigt kan de medföra allvarliga och systematiska

misstag. Tumreglerna begränsar antalet alternativ som tas under övervägande

och den information som tas i beaktande. (Hellgren & Lövgren, 1997)
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Strategiskt beslutsfattande

Strategiska beslut påverkas ofta av bedömningar av sannolikheten för att olika

typer av händelser ska inträffa i företagets omgivning. Denna bedömning kan

grundas på om beslutsfattaren har erfarenheter från och kan dra sig till minnes

en liknade händelse. Därmed bedöms frekvent förekommande, dramatiska

och/eller nyligen inträffade händelser som sannolika framtida scenarier.

Strategiskt beslutsfattande kräver ofta att beslutsfattarna först gör initiala

bedömningar av kritiska variabler, bedömningar som senare måste anpassas som

följd av ny information. Men anpassningarna är många gånger otillräckliga då

beslutsfattarnas uppfattning om lämplig strategi har fastnat i de ursprungliga

bedömningarna, trots att omvärlden talar sitt tydliga språk om motsatsen.

(Hellgren & Lövgren, 1997)

En annan förenklingsmekanism leder till att beslutsfattande ignorerar eller

misstolkar information. Individer som formar felaktiga uppfattningar om

sambandet mellan variabler tenderar att fatta beslut utifrån dessa felaktiga

antaganden trots överväldigande bevis för att de är felaktiga. Dessutom söker de

information som stödjer deras felaktiga uppfattning snarare än information som

förkastar deras hypotes. (Hellgren & Lövgren, 1997)

Inte heller arbetar beslutsfattare utifrån den rationella modellen när det gäller att

ta fram olika handlingsalternativ. Istället för att försöka utarbeta och utvärdera

ett antal olika alternativ är det inte ovanligt att endast ett ensamt alternativ tas i

beaktande, nämligen det alternativ beslutsfattaren redan från början anser vara

det riktiga. (Hellgren & Lövgren, 1997)
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Kognition på individ- och kollektivnivå

En företagsledares tänkesätt och agerande är relativt stabilt över tiden och beror

av tidigare gjorda erfarenheter och den individuella personligheten. Olika

personer kan se på samma problem på olika sätt och har följaktligen olika

uppfattningar om lämplig lösning. En ledarens strategiska tänkesätt kan

överskugga den aktuella omvärldssituationen och hon/han kan även tolka

händelser i omgivningen, samt de hot och möjligheter desamma för med sig, i

linje med sitt egna strategiska tänkesätt och i förhållande till den dominerande

branschvisdomen. Därmed är strategiska val beroende av beslutsfattaren och

analysen av omvärlden högst subjektiv. (Hellgren & Lövgren, 1997)

Strategiskt agerande är dock inte bara ett kognitivt fenomen på individnivå, utan

även på kollektiv nivå. Inom ramen för organisationer, branscher och till och

med länder framträder dominerande föreställningar om tolkningsmönster,

spelregler och handlingsutrymme. (Hellgren & Lövgren, 1997)
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4. Empiri

I detta avsnitt kommer vi presentera den information vi samlat in genom vår

empiriska undersökning. Detta inkluderar såväl de uppgifter som vi fått genom

de intervjuer vi genomfört som den information vi tillskansat oss genom

studierna av de sekundära källorna.

4.1 Asea Atom (Westinghouse Atom)

4.1.1 Bakgrundsinformation om Asea Atom och kärnenergimarknaden

Det har skett mycket förändringar inom det som tidigare var Asea Atom. Asea

Atom bildades på 60-talet med Asea och svenska staten som ägare. Asea

ombildades till ABB (tillsammans med schweiziska Brown Boveri) 1988. ABB

sålde senare av sin kärntekniska verksamhet till ett engelskt företag, BNFL, som

är i samma bransch som ABB Atom. Detta engelska företag låter ett

amerikanskt företag ansvara för driften av Westinghouse Atom (det nya namnet

på fd ABB Atom). Westinghouse Atom är fortfarande ett svenskt företag med

svenskt organisationsnummer men rapporterar alltså till det engelska företaget.

Inom Westinghouse Atom finns tre enheter: anläggning (det vill säga

nybyggnation av kärnkraftverk), tillverkning och försäljning av bränsle (uran)

samt service. Vi kommer att kalla företaget för Asea Atom eftersom det var det

företaget hette när Tjernobylolyckan inträffade.

Under framför allt 1970-talet var kärnenergimarkanden inne i en mycket

expansiv period. Tjernobylolyckan var inte heller den första inom branschen
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utan redan 1979 inträffade en olycka på Three Mile Island-anläggningen i USA.

Denna olycka resulterade i höjda säkerhetskrav på reaktorer av samma typ som

de på Three Mile Island men expansionstakten av nybyggnationer slog inte av

på takten trots den livliga debatten om kärnkraftens framtid under denna period.

(Berlin, intervju, 011130)

4.1.2 Intervju med Bo Berlin, 011130

Definition av begreppen

Berlin definierar strategi som en dimensionering och användning av resurser för

att nå företagets övergripande mål inom ramen för dess affärsidé. Affärsidén är

sedan i sin tur ett uttryck för företagets vision och bestämmer dess

produkt/marknadsmatris.

Strategisk förändring är därför förändring vad gäller dimensionering och/eller

användning av resurser vare sig målet är oförändrat eller inte.

Föraningar och förberedelser

När Tjernobylolyckan inträffade kom det som en fullständig överraskning och

Asea Atom hade ingen handlingsplan för hur företaget skulle hantera en dylik

situation. Berlin anser att det är viktigare att koncentrera sig på faktiska problem

än planera för sådant som endast möjligtvis kommer inträffa.
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Kort- och långsiktiga förändringar av marknadsvillkoren

Enligt Berlin har två andra händelser haft större inverkan på Asea Atoms

marknadsvillkor än Tjernobylolyckan, nämligen olyckan vid Three Mile Island i

USA 1979 och avregleringen av den svenska elmarknaden på 1990-talet. På

Three Mile Island inträffade en härdsmälta i en reaktor av samma typ som de

som finns i de svenska kärnkraftsverken. Därmed omfattades Sverige, och

följaktligen också Asea Atom, av de skärpta säkerhetskrav som följde på

olyckan.

Avregleringen i sin tur innebär bland annat att det nu ställs lönsamhetskrav på

elproducenterna vilket gör att de håller igen på modernisering eftersom det

skulle innebära stora kostnader. Behovet av nya anläggningar har minskat

dramatiskt sedan de expansiva 70- och 80-talen. Marknaden är mättad och de

order som kommer in handlar om modernisering av befintliga anläggningar, inte

uppförandet av nya.

Direkt efter olyckan ökade motståndet bland allmänheten och en planerad

nybyggnation i Finland sköts på framtiden.

På något längre sikt kan det sägas att marknaden påverkades i och med att

insatser gjordes för att förbättra kärnkraftverk av samma typ som det i Tjernobyl

och på så sätt uppkom nya affärsmöjligheter. Asea Atom var dock ej inblandad i

detta på grund av den stora risk som det skulle ha inneburit. Om något skulle gå

fel och företaget skulle bli tvungen att sanera det kringliggande området skulle

detta kosta miljontals kronor. Asea Atom ansåg att de ekonomiska riskerna var

för stora.
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Vad gjorde Asea Atom?

Då reaktorerna i Tjernobyl var av en annan typ än de som Asea Atom arbetar

med och de som finns i de svenska kärnkraftverken menar Berlin att den direkta

påverkan på Asea Atom inte heller var så stor. Tjernobylolyckan hade således

ingen större inverkan på Asea Atoms dagliga verksamhet. Berlin berättade att

den dåvarande VDn för Asea, Lars Torskede som satt på posten från årsskiftet

1984/85 till 1988, sa på ett möte efter olyckan att det var ”business as usual” och

att händelsen inte skulle påverka bolaget. Detta kan ses som ett förvånade

uttalande eftersom Asea Atoms affärsidé i princip föll genom golvet. Berlin

menar att VDns inställning kan förklaras av att Asea Atom endast är ett

dotterbolag och det är moderbolaget som beslutar om strategin och händelsen

påverkade inte hela koncernen eftersom det fanns annan verksamhet som kunde

täcka upp atomdelen.

Något som ändå hade direkt koppling till Tjernobylolyckan och som påverkade

Asea Atom var Finlands beslut att skjuta upp byggandet av en ny

kärnkraftsanläggning på framtiden. Då Asea Atom räknade med att den

anläggningen skulle byggas under 1992 istället, togs beslut om att behålla

företagets kompetens inom nybyggnation genom att låta dessa anställda arbeta

inom serviceenheten så länge. Berlin förklarade att Asea Atom valde att behålla

den strategi som fanns på företaget och inte byta inriktning, vilket kan förklaras

av att byggandet av en kärnkraftsanläggning ger enormt stora intäkter. Ett

kontrakt på en nybyggnation av ett kärnkraftsverk kostar beställaren cirka 20

miljarder kronor. Dessutom fick Asea Atom intäkter från annan verksamhet som

service och försäljning av kärnbränsle. Företaget har dock fortfarande inte, 15 år

efter olyckan, gjort någon nybyggnation av en kärnkraftverksanläggning.
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Asea Atoms verksamhetsmål förändrades inte på grund av Tjernobylolyckan.

Eftersom företaget valde att behålla kompetensen inom företaget för att kunna

använda den och fortfarande vara konkurrenskraftig när efterfrågan på

nybyggnationer åter ökade, anser Berlin att ingen strategiförändring skedde.

Ingen anställd blev heller uppsagd.

4.1.3 Asea Atom, enligt Ansheim, 2000

Enligt Berlin hade inte Tjernobyl olyckan fler direkta inverkningar på Asea

Atoms verksamhetsplaner än att den planerade anläggningen i Finland inte blev

av. Enligt Ansheim (2000) kunde dock inte det sovjetiska haveriet tidsmässigt

ha kommit olyckligare. Haveriet i Tjernobyl utlöste en enorm anstormning mot

det svenska kärnkraftsprogrammet. Den kampanj som Industriförbundet,

Vattenfall, Asea Atom, moderaterna och Svenska Dagbladet drev för en

omprövning av folkomröstningsbeslutet8 kom helt av sig. I tidningen

Affärsvärlden beklagades att opinionsläget i landet kraftigt svängt till

kärnkraftens nackdel samt det allvarliga bakslag som drabbat den nukleära

teknologin just som dess framtid åter börjat te sig ljus, ett öde som enligt

tidningen föreföll förfölja denna teknologi.

Katastrofen i Tjernobyl inträffade alltså i en tid då kärnkraften stod inför sin

renässans. Allt lägre realräntor och stigande elkonsumtion hade aktualiserat en

ny expansion. Istället måste kärnkraftsbranschen återigen påbörja det

mödosamma arbetet med att bygga upp det förtroendekapital som nu till stora

delar hade raserats. Den allmänna uppfattningen var då att det säkert skulle

komma att ta fem – tio år innan branschen åter hade det förtroende som fanns

                                                          
8 Folkomröstningen 1980 gällande Sveriges kärnkraftsavveckling.
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innan Tjernobyl. Kärnkraften hade visat sig vara precis så farlig som

motståndarna hela tiden hävdat.

 4.2 SAS,

4.2.1 Bakgrundsinformation om SAS och flygbranschen

Inom koncernen SAS ingår flera olika delar, bl. a. hotell, flygskola och frakt

men huvuddelen av verksamheten utgörs av flygtransport. SAS håller på att

köpa upp många företag, bl. a. Braathens och Spanair. Flygbranschen har

genomgått stora förändringar sedan början av 90-talet. Tidigare var

verksamheten reglerad och det rådde monopol på inrikestrafiken. Vad gällde

utrikestrafiken var det ett s.k. duopol där två företag kontrollerade marknaden;

det (ofta) statliga flygbolaget i destinationslandet och flygbolaget i avreselandet.

Priser sattes i en "legal kartell". Sedan slutet på 80-talet pågår en avreglering av

flygtrafiken inom EU och i början av 90-talet skedde en avreglering av

inrikestrafiken i Sverige, Norge och Danmark. Avregleringen medför att många

flygbolag som förut varit till stor del statligt ägda, nu börjar bli alltmer privata

företag men framförallt att en allt större del av marknaden blivit

konkurrensutsatt. SAS är till 50 % statligt ägt. Det sker även

strukturomvandlingar på marknaden såtillvida att företagen börjar koncentrera

sig mer på sin kärnverksamhet. Lågprisbolag har också etablerat sig på

marknaden och prissättningen har blivit konkurrensutsatt. (Valinger, intervju,

011204) Under 2001 avslöjades att SAS varit inblandad i en illegal priskartell,

vilket ledde till att styrelsen och en vice VD avgick (Veckans Affärer, nr 45,

2001).
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4.2.2 Intervju med Mats Valinger, 011204 och Jan Molarin, 020103

Definition av begreppen

Jan Molarin definierar strategi som svar på frågan hur företaget ska ta sig till ett

uppsatt mål, företagets vision. Detta resulterar sedan i handlingsplaner. Strategin

blir ett resultat av den vision och det mål företaget har. Strategiska förändringar

innebär förändringar av detta ”hur”. De mål som företaget har kan vara de

samma, eller också ändras de och då ändras strategin per automatik.

Valingers definition av strategi är att det är en plan eller inriktning för att nå ett

uppsatt mål. Då skulle strategiska förändringar innebära förändringar i planen

eller inriktningen för att nå det uppsatta målet.

Föraningar och förberedelser

Både Valinger och Molarin säger att nyheten om terrorattacken kom som en

chock för SAS. Företaget hade ingen handlingsplan för dylika situationer där

hela branschen och marknaden i stort drabbas. Den handlingsplan som tagits

fram hade sin utgångspunkt i mer företagsspecifika kriser som t ex strejker eller

haverier med ett SAS-plan inblandat. Molarin säger att det finns beredskap inom

SAS för nedgångar på marknaden, men inte så kraftiga som denna. Den här

nedgången är annorlunda jämfört med andra i och med att hotbilden fortfarande

finns kvar. Valinger anser att allmänheten tror att terroristerna kan slå till igen

och så länge detta hot finns kvar kommer förmodligen inte den flygrädsla som

ökat att försvinna.
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Kort- och långsiktiga förändringar av marknadsvillkoren

Valinger menar att flygbranschen för närvarande är inne i den värsta krisen

någonsin och den är till följd av tre faktorer; avregleringen på marknaden,

konjunkturnedgången och terrorattacken mot USA den 11 september. Innan

terrorattacken inträffade var tillväxten på marknaden 0%, men sedan dess är den

negativ. Flygbranschen väntas i år ha en negativ tillväxt på – 3%, en minskning

som kan bli ännu mer accentuerad nästa år.

Valinger berättade att SAS var inne i en expansiv fas. Företaget växte mer än

marknaden och skulle just utöka antalet transkontinentala flighter när

terrorattacken inträffade. Istället för att, som enligt beräkningarna, öka tillväxten

med 10 % verkar det istället bli en minskning på 5%. Just nu befinner SAS sig

5% under förra årets nivå, men tar fortfarande marknadsandelar eftersom

totalmarknaden minskar ännu kraftigare. Man tror inom SAS att tillväxten under

2004 kan komma upp till 2000 års nivå men det beror på

konjunkturutvecklingen.

Både Valinger och Molarin anser att de kortsiktiga konsekvenserna av

terrorattacken blev att främst affärsresenärer valde att stanna hemma, något som

privatresenärer inte gjorde i samma utsträckning. Detta beror förmodligen på att

de inte kan avbeställa sina biljetter lika snabbt som affärsresenärer kan.

Terrorattacken mot USA har påverkat konjunkturen, främst i USA, men även i

övriga världen. När konjunkturen går ned väljer företag att spara in på kostnader

på kort sikt och ett minskat antal flygresor är ett exempel på detta.

I Afghanistan har en krigsliknande situation utbrutit och i orostider vill

människor enligt Valinger i allmänhet inte lämna sitt hemland. Flygrädslan har

också ökat. Molarin talade om att det finns skillnader i bakgrunden till
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minskningen av flygandet på olika marknader. Vad gäller resandet till och inom

Asien menar han att 90% av minskningen av resandet är beroende av

konjunkturen och bara 10%  är på grund av att flygrädslan har ökat. Resandet till

och inom Europa har motsvarande siffror på 50% vad gäller konjunkturberoende

respektive 50% ändrat resebeteende. För USA-relaterade resor är däremot

minskningen endast till 10% konjunkturberoende och hela 90% beror av

terrorattacken. Detta har både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Om

konjunktursvackan är tillfällig kommer minskningen av resandet att vara

kortsiktig på vissa marknader, men på andra marknader där konjunkturberoendet

var en mindre del kommer det att ta längre tid. Det kommer att ta lång tid innan

folk har glömt händelserna i USA.

De långsiktiga konsekvenserna är enligt Valinger och Molarin framför allt två;

ökade kostnader för säkerhetsrutiner samt en strukturomvandling på marknaden.

Kostnaderna för flygbolagen ökar, dels i och med att det ställs högre krav på

säkerhetsarrangemangen (till exempel i samband med incheckning), dels på

grund av att försäkringarna har ökat dramatiskt i pris. Eftersom kostnaderna har

ökat, ökar även priserna på flygbiljetter vilket bidrar till att ytterligare minska

efterfrågan. Detta kommer påskynda strukturomvandlingen på marknaden

eftersom svaga bolag slås ut. Valinger berättar att under tiden då många

flygbolag var statligt ägda bolag gick flertalet regelmässigt i förlust och var

allmänt illa skötta. När dessa bolag ska drivas på samma premisser som vilket

vinstdrivande företag som helst får de stora problem. De kan inte klara av

negativ cash flow ens under en kortare period. Denna strukturomvandling skulle

ha hänt ändå, men terrorattackens negativa konsekvenser för flygbranschen

påskyndar denna process. Marknaden kommer att förändras på så sätt att de

starkare, mer effektiva bolagen blir kvar och konkurrensen kommer bli tuffare.
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Vad gjorde SAS?

Valinger berättade att ledningen, efter att ha satt sig i innebörden och vidden av

händelsen och kommit till insikt hur detta skulle påverka SAS framtid, insåg att

den planerade expansionen inte längre var realiserbar. Istället har ett scenario

arbetats fram där det antas att den här krisen kommer bli långvarig och att fler

terrordåd kan komma att utföras. Detta kommer leda till en ytterligare ökad

flygrädsla och att konjunkturen kommer att vända först under andra halvåret

2002. Det är en pessimistiskt plan och Valinger menar att det finns risk för att

planer som denna blir själuppfyllande eftersom flygbolagen drar ned på

kapaciteten. Det är dock lättare att ställa om till en kapacitetsökning än till en

minskning när konjunkturen förändras. Detta håller Molarin med om, det kan ta

lång tid att till exempel sälja flygplan företaget inte behöver och under den tiden

kostar dessa pengar. Samma sak gäller för alla typer av resurser företaget har.

Dock nämnde han även att det tar lång tid att få fram piloter om kapaciteten ska

ökas, det tar ca 1,5 år innan en nyutexaminerad pilot kan börja flyga

passagerarplan, de måste fortsätta utbildas av flygbolaget som anställer dem.

Allt detta menar han leder till att bolagen i branschen i stället försöker göra en

resursöverföring till de marknader som inte påverkats lika mycket av händelsen,

främst Asienmarknaden.

Den fem års plan som ligger till grund för SAS expansion ligger trots allt kvar,

men den har enligt Molarin blivit något uppskjuten. Så länge företaget kan

överleva 2002, som Valinger tror kommer vara det svåraste året, kan SAS

komma ut ur den besvärliga situationen som ett starkare företag, hävdar

Valinger. Den planerade expansionen har endast blivit fördröjd ett par år. De

nya flygplanen som köpts in för att utöka flygflottan används nu istället för äldre

som tas ur bruk. SAS ägnar sig nu istället för expansion åt att genomföra

åtgärder som i normala fall skulle anses omöjliga. Det är lättare att genomföra
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omfattande förändringar när det är svåra tider är när verksamheten flyter på och

allt går bra. På detta sätt hoppas SAS stå väl rustat när konjunkturen och

tillväxten åter går uppåt.

Några rent praktiska åtgärder som SAS redan genomfört är att minska

produktionen med 10%. Som ett resultat av detta har företaget tvingats avskeda

anställda, både administrativ och operationell personal. Detta gör SAS utifrån en

slags rättviseaspekt, Molarin menar att om alla delar av företaget drabbas är det

dels lättare att för förhandlarna att hantera till exempel fackföreningarna dels ger

det en större krismedvetenhet hos de anställda. Valinger berättade att ledningen

även hade tillsatt en task force med uppdrag att arbeta med ett åtgärdsprogram

med vars hjälp SAS ska hantera krisen. I task forcen ingick ett antal experter

från de viktigare enheterna. Gruppen tog fram ett åtgärdsprogram som efter

diskussion och beslut i koncernledningen nu utgör mål för de olika enheterna.

Gruppen är dock upplöst nu. Hela arbetet noga av koncernledningen vilket

skiljer denna kris mot mer frekvent förekommande situationer. I vanliga fall

ansvarar personal på ledande positioner vid respektive ansvarsområde för

hanteringen av uppkommande problem. Nu är den dagsaktuella krisen så

omfattande då den omfattar samtliga delar av företaget och det handlar om

företagets överlevnad. Därför sköts det hela istället av koncernledningen som

fattar de yttersta besluten om förändrad risknivån och riskhanteringen inom

SAS.

Produktsortimentet kommer även att ändras. Både Molarin och Valinger talar

om att de redan innan händelsen såg en skillnad i hur kunderna reser. Det finns

till exempel inte längre samma intresse av att bli serverad champagne i business

class, utan kunderna är mer intresserade av att komma fram i tid och att resa

bekvämt. Nu finns klimatet för att få genomslag för förändringar inom företaget,

både vad gäller åtgärdspaket och produktförändringar.
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4.3 Atlas Copco

4.3.1 Bakgrundsinformation om Atlas Copco och den iranska marknaden

Atlas Copco är en global verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm.

Gruppen, som grundades redan 1873, har i dag mer än 26 000 anställda och

tillverkar produkter i 14 länder på fyra kontinenter. Atlas Copco-företagen

utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och tryckluftsdrivna verktyg och

produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning samt tillhandahåller

monteringssystem och relaterad service och maskinuthyrning. Produkterna säljs

och hyrs ut under olika varumärken genom en världsomspännande försäljnings-

och serviceorganisation i 150 länder. I hälften av dessa länder drivs

verksamheten i hel- eller delägda dotterbolag. Gruppen bedriver verksamheten

genom ett antal divisioner inom fyra affärsområden: Kompressorteknik,

Anläggnings- och gruvteknik, Industriteknik och Rental Service. Atlas Copcos

vision är att vara ledande inom respektive affärsområde. (www.atlascopco.com)

Efter att först ha sålt sina produkter genom en försäljningsagent etablerade Atlas

Copco ett dotterbolag i Iran 1974. Detta bolag var helägt och i form av ett

aktiebolag, lydande under svenska aktiebolagslagar. Iran bedömdes som ett

lågriskland och upplevde vid denna tid en kraftig ekonomisk expansion vilket

innebar en stor efterfrågan på bolagets produkter. Dotterbolaget bestod innan

revolutionen av tre enheter nämligen Marketing, Sales och After sales services.

De områden verksamheten riktades mot var entreprenad, industri och gruvdrift.

Innan revolutionen utbröt fanns det planer på att starta tillverkning i landet.

(Lindsten, intervju, 020106)
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4.3.2 Intervju med Bertil Lindstrand, 020103 och Hans Öholm, 020106

Definition av begrepp

Lindsten ser strategi som sättet att inom vissa ramar ta sig fram till ett i förväg

uppsatt mål. Det är viktigt att ha en riktning i arbetet samtidigt som en

beredskap för förändringar och flexibilitet är ett måste. En grovplanering är bra

att ha i bakfickan men man ska inte planera mer än nödvändigt eftersom det är

omöjligt att förutse vad som kommer att hända. Strategiska förändringar anser

han utgörs av en förändring i sättet att uppnå målet. Målet per se ligger fast. Det

är endast vägen dit som ändras.

Öholm definierar strategi som sättet för ett dotterbolag att uppnå de mål som

moderbolaget satt upp. Dotterbolagets uppgift är att arbeta inom koncernens

ramar och att skapa en miljö där de uppsatta målen kan uppfyllas. Strategisk

förändring är att förändra sättet på vilket målen ska uppnås. Det kan handla om

att påbörja verksamhet inom en ny produktgrupp eller att börja hyra ut istället

för att sälja maskiner, o s v.

Föraningar och förberedelser

Både Öholm och Lindsten förklarar att ingen av de utländska medarbetarna eller

de som satt i ledningsgruppen vid Atlas Copco i Iran till en börja med insåg vad

oroligheterna skulle leda till. Det ansågs allmänt att shahen hade så stor makt

och satt så stadigt vid makten att de våldsamma demonstrationerna inte på allvar

skulle leda till en större politisk förändring. De iranier som var anställda vid

företaget förstod förmodligen allvaret i det som hände mycket tidigare. Öholm

förklarade att det förmodligen berodde på att de lättare än de icke farsitalande9

                                                          
9 Farsi är det dominerande språket i Iran.
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utländska medarbetarna kunde ta del av vad som sas på gatan och i de lokala

basarerna. Det var också ifrån de iranska anställda som ledningen fick mycket

information av vad som verkligen försiggick. En annan informationskälla var

enligt Lindsten det personliga och yrkesmässiga kontaktnätet. Då revolutionen

utbrutit på allvar utgick även information från svenska ambassaden via

telefonkedjor till företag med svenska intressen.

Lindsten berättar att under 1978 blev demonstrationerna allt våldsammare och

under sista kvartalet började man vid Atlas Copco inse att oroligheterna skulle

kunna få långtgående politiska konsekvenser. Fortfarande trodde ledningen dock

att de inhemska marknadsvillkoren skulle förbli, i princip, oförändrade. Öholm

instämmer i detta då han talar om att företaget tänkte bara övervintra denna lite

oroliga period och därmed planerades det inte för någon markandsförändring.

Det fanns en  säkerhetsfunktion vid Atlas Copco AB som kunde konsulteras för

att hjälpa företaget i dylika extrema situationer. Den anger hur verksamheten bör

organiseras och ledas. I dag finns en ”Crisis Management Manual” distribuerad

till alla Atlas Copco enheter att vara till vagledning i alla typer av kriser och det

sker en ständig förnyelse/förbättring av den. Händelserna i Iran skyndade säkert

på arbetet med den och underströk nyttan av den.

Öholm instämmer i att det under revolutionen inte fanns någon handlingsplan att

vända sig till. Hans uppfattning är att det inte går att upprätta någon trovärdig

eller användbar krismanual eftersom alla kriser utgörs av olika komponenter.

Kort- och långsiktiga förändringar av marknadsförhållandena

Både Lindsten och Öholm berättar att en direkt förändring var att många av de

iranier som innan revolutionen arbetade på ledande poster inom affärsvärlden
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lämnade landet och bolagen övertogs av, i många fall okunniga, revolutionärer.

Öholm sa vidare att många andra kompetenta iranier som suttit i ministerierna

tillfångtags och avrättades. Denna kraftiga kompetensförlust inom ledningen för

såväl landet i helhet och näringslivet i synnerhet resulterade bl a i en ekonomisk

stiltje och en nedgång i efterfrågan på marknaden.

Lindsten beskriver hur politiska strejker utlöstes vid bolag med utländska

intressen. Målet för de strejkande var att försvåra en vidare verksamhet. Många

utländska företag lämnade landet och de efterlämnade bolagens materiella

tillgångar togs över av revolutionärerna. Vidare förbjöds undan för undan

importen olika typer av varor, byråkratin och, som Lindsten uttryckte det,

huvudlösa nya regler blev alltmer ett hinder i vägen för normal

affärsverksamhet. Slutligen blev det enligt Öholm problem att alls få ta på

pengar eftersom många banker rånades och fick företaget tillslut tag på likvida

medel förlorade de snabbt i värde på grund av den höga inflationen.

Vad gjorde Atlas Copco?

När kulmen av revolution kom i årsskiftet 1978-79 skickades enligt Lindsten de

utländska anställdas familjer hem av säkerhetsskäl. Senare blev även de

anställda beordrade att lämna landet och Atlas Copcos skötsel lämnades till de

iranska anställda. Några månader senare, i april, kunde de utländska anställda

återvända. Då gällde det att hålla verksamheten igång vilket var en tuff uppgift

eftersom det inte kom in en enda faktura på tre månader. Detta berodde mycket

på den massflykt av iranska toppaffärsmän som till en början lamslog det

iranska näringslivet. Både Öholm och Lindsten förklarar att verksamhetsmålet

var mycket kortsiktigt och det primära för Atlas Copco var att överleva dagen.
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Efter en cashflow-analys fastlogs det att en minskning av personalstyrkan med

dryga 50% var nödvändig, en minskning som också genomfördes. Ledningen

försökte enligt Lindsten i första hand behålla de anställda som ansågs vara

viktigast för Atlas Copcos framtida verksamhet. Ledningen såg främst till

kompetens och vilken grad av samarbetsförmåga den anställde uppvisat under

sin tid vid företaget. Öholm instämmer i att Atlas Copco försökte behålla de

mest kompetenta inom respektive avdelning men betonar att i vissa fall fick

även andra, mer sociala aspekter avgöra, t ex om den anställde var den enda

inkomstbäraren i en stor familj. För de som fick stanna var ledningen mycket

mån om att de skulle få samma lön som tidigare och att den skulle betalas ut på

samma regelbundna basis som förut. På detta sätt försökte de skapa ett band

mellan företaget och dess anställda vilket Öholm tycker är viktigt. Vidare

minskades enligt de båda respondenterna antalet utländska anställda på grund av

säkerhets- och kostnadsskäl. De som stannade fick istället överta även deras

uppdrag. Därmed tillkom inga nya människor på ledande poster.

Lindsten berättar att de politiskt grundade strejkerna vid bolag med utländska

intressen drabbade även Atlas Copco. Vissa delar av verksamheten övertogs

temporärt av revolutionärerna även om bolaget aldrig nationaliserades helt.

Öhamn berättar dock att revolutionärerna gjorde två försök att överta Atlas

Copco som var ett framgångsrikt bolag och hade ett känt namn i Iran. Vid det

första försöket togs Öholm som gisslan på sitt kontor och kravet för att släppa

honom var att företaget överläts till den iranska staten. Försöket misslyckades

eftersom Öholm envist hävdade att han inte hade befogenheter att överlämna

bolaget. Vid det andra försöket provade revolutionärerna skattevägen. De

försökte knäcka företaget genom att begära in ett mycket överdrivet

skattebelopp. Öholm tog hjälp av svenska ambassaden och hårda förhandlingar

fördes. Trots att Öholm själv ansåg att de inte ledde någonstans, revs beslutet
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om skattebetalningen så småningom upp. Öholm kan dock inte än i dag förklara

riktigt varför.

Lindstens förklaring till Atlas Copco aldrig nationaliserades var helt enkelt att

företaget inte aldrig övergavs och att ledningen gjorde motstånd.

Koncernledningen ville inte, efter att ha diskuterat situationen med Öholm,

överge det iranska dotterbolaget eftersom de trodde på vinst på lång sikt.

Lindsten berättar vidare att direkt efter revolutionen var Atlas Copco det enda

helt utlandsägda bolaget i Iran. Det faktum att Atlas Copco stannade i Iran under

så extrema förhållanden som vid revolutionen har idag blivit ett

försäljningsargument för bolaget över hela världen. Kunderna kan känna sig

säkra på att bolaget stannar kvar även i turbulenta tider. Lindstens uppfattning är

att beslutet att stanna i Iran togs på koncernnivå medan den iranbaserade

ledningen fick friheten att ta de operationella besluten. Öholm menar tvärtom att

koncernledningen lät honom fatta besluten om såväl Atlas Copco framtida

närvaro i Iran, som ansvara för de rent operationella avgörandena. Det enda

koncernledningen bidrog aktivt med var ett ökat aktiekapital då dotterbolagets

ursprungliga aktiekapital närmade sig det tillåtna minimumvärdet för ett svenskt

aktiebolag. I Iran träffades ledningsgruppen oftare och arbetade tätare än

normalt under denna tid. Tanken var att de tillsammans skulle klara det

besvärliga läget. Enligt Lindsten var de vidtagna affärsmässiga åtgärderna

ungefär desamma som vid vilken händelse som helst med negativ inverkan på

marknaden.

Då inga leveranser kom in under en period försökte bolaget enligt Öholm leva

på det innestående lagret och utestående fordringar. Målet för verksamheten var

att överleva den direkta krisen för att finnas kvar på marknaden när revolutionen

var över. Beroende på den besvärliga ekonomiska situationen med hög inflation

och de många bankrånen fick många svårt att betala sina skulder. Öholm och
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Lindsten berättade att detta drabbade Atlas Copco som innan revolutionen sålt

mycket på kredit och för att möta det problemet bildade företaget en ny enhet för

kreditindrivning. Denna enhet kom att göra ett mycket bra och betydelsefullt

arbete för företaget. Relativt stora förluster var dock oundvikliga

Öholm förklarade att den grundläggande marknadsstrategin var densamma men

på grund av nya importrestriktioner, som båda respondenterna betonade vikten

av, fick verksamheten delvis en ny fokusering. Lindsten förklarar att företaget,

för att få fart på själva försäljningsverksamheten igen, skickade ut säljare i

landet för att hitta kunder. Atlas Copcos uppgång startade med en stor order på

reservdelar från en cementfabrik som en av de omkringresande säljarna lyckades

kontraktera. Försäljning av reservdelar (särskilt till just cementfabriker) kom att

bli en ny huvudinriktning för Atlas Copco.

Efter en tid försökte Atlas Copco enligt Lindsten att möjligaste mån normalisera

verksamheten då efterfrågan trots allt i grunden var densamma även efter

revolutionen. Det var dock nödvändigt att nu mer än tidigare sätta

säkerhetsaspekten i fokus och i högre grad göra riskkalkyler. Särskilt viktigt

blev att satta kreditpolitiken i fokus. Atlas Copco började kräva betalning i

förskott och inte längre ge kredit.
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5. Analys

I detta kapitel kommer vi analysera det empiriska material som presenterades i

kapitel 4 med hjälp av de teorier som togs upp i referensramen i kapitel 3. Vi

kommer att föra en diskussion kring huruvida de händelser som inträffat faktiskt

har påverkat företagets strategi och i så fall hur den strategiska

förändringsprocessen sett ut. Vi kommer också att ta upp hur det strategiska

beslutsfattandet gått till.

5.1 Vad är strategi?

De båda respondenterna på SAS definierade strategi som en plan eller inriktning

för att nå ett uppsatt mål. Denna definition för tankarna till det beslutsbaserade

sättet att se på strategi. Deras strategisyn sammanfaller med Chakravarthys och

Loranges då de två talar om att ett företag följer en strategi när det har bestämt

sig för att följa en viss handlingsplan.

Asea Atoms Bo Berlin hade en lite annorlunda definition på strategi, även om

det fanns en viss beröringspunkt med Valinger då båda talar om strategi som ett

verktyg för att uppnå företagets mål. För Berlin var emellertid dimensionering

och användandet av resurser för att uppnå företagets övergripande mål inom

ramen för dess affärsidé utgångspunkten för en definition av strategi. Detta

verkar överensstämma med Smircichs och Stubbarts syn på strategi som

anpassningen mellan organisation och omvärld nära. När beslut om hur resurser

ska dimensioneras och användas torde en bakomliggande analys av företaget

och dess relation till omvärlden stå i fokus och beslut utifrån denna avgöra

strategin.
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När Lindsten och Öholm från Atlas Copco definierar vad strategi är, talar båda

om att nå ett uppsatt mål utan att gå utanför vissa givna ramar. Lindsten betonar

vikten av flexibilitet och beredskap för förändringar, att inte planera så mycket

men utan att för den skull tappa riktningen mot målet. Öholm talar om att

framför allt skapa en miljö där målen kan uppnås. Dessa resonemang för

tankarna främst till de författare som ser strategi som ett handlingsmönster. Det

går inte att spåra några tankar på handlingsplaner utan det som lägger grunder

till handlingarna är endast det uppsatta målet.

Enligt sin definition av strategi ser respondenterna hos SAS och Asea Atom

strategi mer som ett beslutsmönster jämfört med de hos Atlas Copco som ser

strategi snarare som ett handlingsmönster.

5.2 Vad är strategisk förändring?

När våra respondenter definierade strategisk förändring talade de alla om att det

i princip gäller förändringar av sättet företaget uppnår sina mål. Detta stämmer

in på Eccles resonemang, han talar om att en strategisk förändring innebär bland

annat att en förändring av de vägar företaget tar för att uppfylla sina mål. Även

en av våra respondenter använde sig av just de orden när han skulle ge oss en

definition av begreppet.

Som vi tog upp under 3.2 i referensramen talar Minzberg och Westley om

förändring av kultur, struktur, system och människor som mer organisatoriska

förändringar medan visioner, positioner, program och materiella tillgångar som

strategiska förändringar. Förespråkare för revolutionära förändringar menar att

alla dessa åtta delar ska förändras drastiskt för att det ska vara en strategisk
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förändring medan förespråkare för kontinuerliga förändringar menar att det

räcker med mindre justeringar av dem för att det ska kallas strategisk förändring.

Vi anser att de förändringar som inträffat i SAS kan klassificeras som strategiska

förändringar i och med att företaget drastiskt har dragit ner på antalet anställda i

organisationen vilket är ett exempel på en organisatorisk förändring.

Företagsstrukturen har påverkats eftersom ledningen tillsatte en task force.

Dessutom har SAS avyttrat äldre flygplan som var avsedda att behållas inom

företaget, vilket är ett resultat av de nedskärningar som företaget gjort. Detta

menar vi är en strategisk förändring. Företagets vision att bli en större aktör på

marknaden har fått läggas på is i och med händelsen i USA. Positionerna inom

företaget har inte ändrats, men den task force som nu finns gör att anställda med

strategiskt ansvar på lägre nivå i företaget inte längre har det ansvaret utan detta

sköts av koncernledningen. Det ingen tvekan om att SAS sätt att hantera

händelsen har lett till strategiska förändringar av revolutionär art. De

förändringar företaget har gjort har varit dramatiska och har skett under en kort

tidsperiod.

Vad gäller Asea Atom menar de själva att det inte skedde några förändringar av

strategin, men vi menar att vi trots allt kan se att vissa saker förändrades.

Anställda inom företaget med uppgift att arbeta med nybyggnation av

kärnkraftverk fick andra arbetsuppgifter, endast för att behålla kompetensen

inom företaget. Det kan tyckas märkligt att vi anser att en förändring har skett

när i stort sett inget gjordes, men vi menar att just detta, att behålla

anläggningspersonalen men låta dem utföra servicearbeten, är en förändring.

Den största inkomstbringande delen av företaget började istället att kosta pengar

eftersom personalen var kvar, men företaget fick inga beställningar på nya

kärnkraftverk. Vi ställer oss frågande till Berlins yttrande om att inga strategiska

förändringar gjordes då hans definition av detta var: Strategisk förändring är en
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förändring vad gäller dimensionering och/eller användning av resurser vare sig

målet är oförändrat eller inte. Som vi ser det är åtgärden att låta

anläggningspersonalen arbete inom serviceenheten just ett exempel på en

förändring av användandet av resurser.

Atlas Copco drog liksom SAS ned på sin personal och gjorde även förändringar

i sitt produktutbud eftersom företaget inte kunde importera hela sin produktlinje.

Affärerna inriktades därför mer på försäljning av reservdelar och service av

redan sålda produkter. Detta menar vi är en tydlig strategiförändring. Även det

faktum att organisationsstrukturen förändrades då företaget startade en ny

avdelning, som hade som uppgift att driva in de utestående fordringar Atlas

Copco hade, är ett exempel på detta.

Vi tolkar det sammanfattningsvis som att alla våra fallföretag har genomgått en

strategisk förändring även om Asea Atom valde att inte uttrycka sig i de

termerna.

5.3 Kan företag påverka sin omvärld?

Under avsnitt 3.3 redogjorde vi för teorier rörande olika sätt att se på sin

omvärld. På SAS verkar de anse att företag åtminstone till viss del kan styra sin

utveckling och inte nödvändigtvis är utlämnat till att följa branschen. Därmed

följder de mer det omvärldsskapande perspektivet än det omvärldsanpassade. Ett

exempel är att SAS gick mot den för branschen neråtgående trenden innan

terrorattacken i USA. Företaget tog marknadsandelar och förberedde en

expansion i ett läge där många andra flygbolag tappade mark och hade

ekonomiska problem. När terrorattacken inträffade vände dock företagets siffror

nedåt på samma sätt som i övriga branschen, om än i mindre utsträckning, och
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den planerade expansionen sköts på framtiden. Detta skulle kunna tyda på att en

händelse som påverkar hela branschen så radikalt, åtminstone kortsiktigt

försvårar företagens möjligheter att självständigt styra den egna verksamheten

även för de företag som innan händelsen bevisligen haft den ambitionen och

klarat av det.

Asea Atom verkar också ansluta sig till det omvärldsskapande perspektivet då

de verkar ha ansett att det på ett självständigt sätt går att påverka företagets

utveckling. Då olyckan i Tjernobyl inträffade drev bland andra Asea en kampanj

för att kärnkraften skulle byggas ut i Sverige vilket kan ses som ett tecken på en

dylik uppfattning. Kanske hade Asea Atom en ännu starkare tilltro till företagets

förmåga i detta avseende än SAS. Asea Atom drog inte ner på några anställda

utan gav endast anläggningspersonalen andra, temporära uppgifter. Att dessa

uppgifter kom att bestå i femton år är en annan sak. Efter olyckan har inte Asea

Atom drivit några kampanjer av det slag som avbröts av händelsen i Tjernobyl

trots att motståndet mot kärnkraft i Sverige ganska snart minskade. Det skulle

kunna tyda på att olyckan trots allt innebar en förändring i vad som var

accepterat som verktyg i arbetet med att styra företagets framtid på

kärnkraftsområdet.

Av våra tre fallföretag verkar Atlas Copco vara det som i minst utsträckning

försökt styra utvecklingen. Möjligen kan det i det här specifika fallet göras

gällande att de inte kunde göra mycket annat än de gjorde när revolutionärerna

t ex stiftade nya importlagar som drabbade företagets produkter. Då bolaget

ingick i en koncern kan det inte helt byta inriktning. Atlas Copco anpassade sig

helt enkelt och försökte göra det bästa av situationen genom vissa

organisatoriska och personaladministrativa åtgärder.
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 I ett avgörande avseende gick företaget dock sin egen väg. Ledningen tog

beslutet att stanna kvar på den iranska marknaden i ett läge då många andra

flydde fältet. Vidare lät de inte heller revolutionärerna nationalisera företaget.

Om detta tyder på en företagsbaserad inställning eller om det berodde på de

orädda personer som ledde företaget på plats kan vi inte klart fastställa.

Samtliga företag verkar ha haft en större eller mindre tilltro till den egna

förmågan att påverka sin omvärld men efter att händelsen inträffat tvingade de

att i större utsträckning övergå till att anpassa sig än tidigare.

5.4 Strategiutformning

I referensramens kapitel 3.4 utgick vår diskussion från Minzberg & Waters

resonemang kring avsedd strategi, medveten strategi och genomförd strategi för

sedan landa i en presentation av de två huvudriktningarna för

strategiutformning, planeringsperspektivet och inkrementalismperspektivet. För

att börja med Minzberg & Waters resonemang verkar det kunna appliceras

samtliga fallföretag i större eller mindre utsträckning.

Fram för allt följer Atlas Copco resonemanget. Deras mål var att bli

markandsledande och de hade planer på att etablera tillverkning i landet. När

revolutionen inträffade övergavs dessa planer att helt för det kortsiktiga målet att

överleva dagen och strategin fick växa fram efter hand.

SAS hade stora expansionsplaner som kan ses som deras avsedda strategi. Då

terrorattacken inträffade fick dessa planer skjutas på framtiden och tillfälligt

lämna plats för framväxande strategi som ska klara SAS ut ur den omedelbara

situationen. Det enda som inte riktigt överensstämmer med Minzberg & Waters
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resonemang är det faktum att SAS inte givit upp sina expansionsplaner utan bara

tillfälligt lagt dem på is. Enligt dessa författare anses strategier som byts ut mot

framväxande strategier vara övergivna.

När det gäller Asea Atom försvann deras förhoppningar om en utbyggnad av

den svenska kärnkraften inom en överskådlig framtid med olyckan i Tjernobyl.

Även projekt utomlands påverkades, exempelvis den uppskjutna

nybyggnationen i Finland. I den meningen kan händelsen anses ha orsakat att

den etablerade strategin fick ersättas med en ny där anläggningspersonalen fick

andra uppgifter. Att Asea Atom följer resonemanget är dock inte lika tydligt

som i fallet med SAS.

När det gäller hur företagen går tillväga i utformningen av strategin verkar Atlas

Copco skilja sig från de övriga två. Öholms och Lindstens definitioner

föranleder oss att tro att man inom Atlas Copco arbetar mindre med planering

och mer som inkrementalisterna än inom Asea Atom och SAS. Lindsten talar

visserligen om vikten av att ha en riktning i sitt agerande vilket är en tanke som

går igen hos planeringens förespråkare men i nästa andetag betonar han att det

inte ska planeras mer än nödvändigt.

När det gäller Asea Atom och SAS tyder mycket på att strategiutformningen i

större utsträckning i baseras på planering och inte lika mycket på

inkrementalism. Både Valingers,, Molarins och Berlins definitioner på strategi

inbegriper ett visst mått av planering. I Valingers och Molarins fall ligger en

handlingsplan explicit i fokus vilket förutsätter planering. När det gäller Berlin

ligger planeringen måhända mer under ytan men vi har svårt att tänka oss att ett

företag dimensionerar sina resurser utan att planera vad de ska användas till.
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När sedan något oförutsägbart inträffar kan inte planerna implementeras och då

båda företagen saknade handlingsplaner för de uppkomna situationerna bryts

mönstret. De tvingas agera på ett sätt som mer liknar inkrementalisternas sätt att

se på hur strategi utformas. Detta tyder på att företag inte alltid kan hålla fast vid

ett planeringsperspektiv. Vidare kan det diskuteras vilka implikationer

företagens eventuella ovana att agera utan en fastlagd handlingsplan påverkar

prestationsförmågan i dylika situationer. Som flera av våra respondenter sa vid

intervjuerna är det omöjligt att upprätta handlingsplaner för alla tänkbara och

otänkbara situationer. Detta innebär dock att företagen riskerar att förr eller

senare hamnar i en situation där en strategi måste tillåtas växa fram. Om de då

inte alls är vana vid detta är det tänkbart att felaktiga beslut fattas endast eller

delvis beroende på ovanan att inte ha en handlingsplan att luta sig tillbaka mot

utan istället vara tvungen att ta beslut snabbt och självständigt, utan något

”facit”.

Av de tre fallföretagen tolkar vi det som att det endast var Atlas Copco som

hade en inkrementalistiskt färgad strategiutformning medan SAS och Asea

Atom hade ett mer planerande perspektiv.

5.5 Förändringsarbete

I referensramen behandlade vi Pettigrew & Whipps fem centrala faktorer för

förändringsarbete. Här kommer vi nu gå i genom i vilken utsträckning dessa

stämmer in på våra fallföretags agerande.

Omvärldsanalys: I och med att SAS tillsatt en task force grupp som tillsammans

med koncernledningen leder förändringsarbetet har denna uppgift hamnat hos en

specialistavdelning skild från övriga verksamheten. Pettigrew och Whipp hävdar
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att det därmed finns risk att den övriga organisationen inte uppfattar problemets

vidd och motsätter sig förändringar. Vi anser dock att i det här fallet

visualiserades händelsen så tydligt genom media och därmed fanns en

medvetenhet hos de anställda inom hela organisationen ändå. På grund av detta

tror vi att organisationen trots allt har öppnat sig för förändring på alla nivåer.

Medvetenhet om nödvändigheten av förändringar och situationens allvar verkar

finnas i företaget i stort.

I Asea Atoms fall verkar analysen av omvärlden också ha skett på högsta

koncernnivå. Respondenten sa i intervjun att alla strategiska beslut togs på

Aseas koncernnivå vilket utgör en skillnad vid en jämförelse med hur SAS å sin

sida brukar hantera en mindre kris. Därmed kan det inte uteslutas att koncernen

inom Asea Atom kan anses vara en specialistavdelning för omvärldsanalys,

vilket kan leda till att övriga verksamheten inte riktigt inser allvaret i

förändringen.

I fallet med Atlas Copco fick Öholm ta beslutet att inte överge marknaden utan

stanna kvar. Vidare fick han fria händer att klara företagets överlevnad. Detta

tyder på att koncernledningen lät personalen på plats göra omvärldsanalysen.

Ledningsgruppen arbetade tätare än vanligt vilket möjligen kan ses som ett

tecken på en allmän uppfattning att det var dessa personer som själva skulle rida

ut stormen. Men samtidigt genomgick företaget så stora förändringar, både

gällande personalstyrkan och organisation, att det inte kan ha undgått någon att

något betydelsefullt hade hänt inom företaget. Dessutom är det svårt att tro att en

enda person, anställda eller inte, hade missat revolutionen.

Ledning av förändring: Pettigrew & Whipp verkar utgå från att ledaren i

förändringsarbetet är ny på sin post då de för ett resonemang kring att ledaren

ärver ett sammanhang, dvs de externa och interna villkoren och möjligheterna. I
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våra fallföretag har inte ledarna byts ut i direkt anslutning till händelserna och

därför finns det inget att diskutera utifrån just de tankarna.

Däremot kan det diskuteras varför de faktiskt satt kvar. I Asea Atoms fall går det

i linje med företagets uppfattning om att det inträffade inte skulle påverka

verksamheten i någon större utsträckning. Då behövs inte heller någon

förändring på ledarposterna.

När det gäller Atlas Copco fick många i ledningsgruppen, av säkerhets- och

kostnadsskäl, lämna Iran men det tillkom inga nya i deras ställe. Detta låg helt i

linje med den allmänna nedskärningen företaget genomförde efter revolutionen.

Möjligen kan det diskuteras om en ny, kanske iransk ledare, hade kunnat hantera

situationen bättre då han/hon direkt hade sett möjligheterna såsom de var efter

revolutionen utan att behöva låsas av funderingar på det som numera var

omöjligt att genomföra. En iranier hade dessutom, med tanke på språket, kunnat

följa utvecklingen på en mer direkt nivå. Å andra sidan är det inte säkert att

revolutionärerna hade accepterat motståndet mot nationalisering på samma sätt

om en iranier att lett bolaget.

I SAS fall hade styrelsen och en vice VD avgått tidigare under året på grund av

en avslöjandet av en illegal priskartell med SAS inblandat. Av den anledningen

var stora delar av ledningen ny redan då terrorattacken mot USA inträffade.

Detta kan tyda på en önskan att inte byta ut ledningen då den endast hade varit

på plats i ett par månader.

En annan aspekt på varför ingen personal i ledande ställning byttes ut kan vara

att de skeenden som inträffade var alla yttre händelser, det hade inget att göra

med prestationen hos den befintliga ledningen. Företagen kan därför ha ansett att

de inte skulle tjäna något på att byta ut den.
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När det gäller Pettigrew & Whipps uppfattning om att förhastade och alltför

drastiska förändringar bör undvikas finns det underlag för analys. Asea Atom

tog det som bekant väldigt försiktigt vad gäller förändringar. De avskedade inga

anställda utan satsade istället på att försöka behålla dem genom att sysselsätta

dem inom andra delar av verksamheten. Atlas Copco verkar ha agerat på ett

genomtänkt sätt. Ledningen genomförde diskussioner och analyser innan några

åtgärder successivt vidtogs.  SAS, slutligen, har snabbt genomfört ganska stora

förändringar av företagets aktiviteter. De har avskedat personal, lagt en stor

expansion på is och planerar istället att genomföra en del produktförändringar.

Om detta är vad Pettigrew & Whipp kallar förhastade och alltför dramatiska

förändringar får framtiden utvisa.

Länken mellan strategisk och operationell förändring: Asea Atom tog medvetet

ett beslut om att bibehålla sin, för nybyggnationer av kärnkraftsanläggningar,

kompetenta personal för att även i framtiden besitta konkurrenskraftig

personalstab. Den omedvetna bieffekten kan vara att den tanken fastnade inom

företaget och därför behölls dessa anställda trots att företaget fortfarande inte

fått in någon order, 15 år efter Tjernobylolyckan. Vad gäller SAS och Atlas

Copco anser vi att den strategiförändring företagen gjorde, att övervintra krisen

och att på operationell nivå minska antalet anställda för att kunna uppnå detta,

tyder på att det fanns en länk mellan strategiska och operationella förändringar.

Rätt blandning av personal: Anledningen till att Asea Atom behöll sin

anläggningspersonal var att de ansåg att företaget hade en bra balans av

kompetens inom företaget. Genom att inte avskeda någon bibehölls balansen

även för de framtida uppdrag Asea Atom hoppades på att få. Av de som SAS har

avskedat återfinns både kabinpersonal och administrativ personal. Det faktum att

företaget drar ner på antalet anställda över hela linjen kan tolkas som att
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företaget anser att de innan nedskärningarna hade en god balans av kompetens

och behövlig kunskap i personalstyrkan vilket de på detta sätt nu upprätthåller.

Det kan också vara en ren konsekvens av den rättvisepolitik som enligt Molarin

till stor del ligger bakom det faktum att alla delar av företaget drabbas av

nedskärningarna. Med en sådan policy finns dock risken att SAS förlorar

värdefull kompetens för rättvisans skull istället för att utvärdera vilka som är

mest värdefulla för företagets framtid och försöka behålla dessa. Å andra sidan

kan detta rättvisegrepp ge en positiv effekt då det kan bidra till en höjd

krismedvetenhet och laganda inom företaget.

Atlas Copco satt i en lite annorlunda sits när det gäller nedskärningarna. Dels

var det en så stor del av personalen som tvingades gå, dels tog företaget ibland

andra hänsyn än företagets bästa. Visserligen utvärderades de anställdas

kompetens och attityd innan företaget avgjorde vilka som skulle gå men då

andra faktorer spelade in, t ex om den anställde försörjde hela släkten. Detta

urvalskriterium kan ha inneburit en viss snedbalans i personalstaben. Å andra

sidan kan det tänkas att en anställd, utvald på sådana speciella villkor, kan

komma att utvecklas till en mycket värdefull resurs för företaget.

Samband inom förändringsarbetet: Asea Atoms strategi när det gällde att möta

situationen efter Tjernobyl var tydlig: Företaget skulle övervintra stiltjen på

anläggningsmarknaden, för att när order åter började komma in fortfarande

förfoga över kompetent personal och därmed fortfarande vara

konkurrenskraftigt. Detta kan anses motsvara Pettigrew & Whipps krav på att

strategin ska vara konsekvent, att den ska överensstämma med omvärldens

villkor samt underhålla konkurrensfördelar. Möjligtvis kan det diskuteras

huruvida överensstämmelsen med omvärlden verkligen var så god. Redan innan

Tjernobyl olyckan kom enligt Berlin tecken på att marknaden för nybyggnation

av kärnkraftverk började bli mättad. Av den anledningen kan valet av



68

övervintring diskuteras. På samma grunder kan halten av realistiskt tänkande

och genomförbarheten av strategin debatteras. Är det möjligt att övervintra en

kris som egentligen grundar sig på att marknaden är mättad?

SAS å sin sida har en strategi som går ut på att lägga expansionsplanerna på is

och överleva det året. På lång sikt gäller dock fortfarande genomförandet av

nämnda expansion. Detta torde överensstämma med kravet på

överensstämmelse av omvärldens villkor och realistiskt tänkande. I dagsläget

ligger siffrorna för tillväxten på minus och det är därför realistiskt samt i linje

med nuvarande situation att dra ner på verksamheten. Däremot är det inte helt

säkert att dessa åtgärder kan kallas för konsekventa eftersom företaget först

minskar produktionen trots att ledningen siktar på att inom en inte allt för

avlägsen framtid öka den igen. Våra respondenter har uttryckt att det är svårt att

såväl minska som öka produktionen i flygbranschen. Valinger anser trots detta

att SAS har stora möjligheter att komma hur krisen som ett starkare och mer

konkurrenskraftigt företag eftersom SAS redan innan krisen var inne i en positiv

fas och tog markandsandelar. Dessutom har SAS längre än många andra

flygbolag varit till hälften privatägt vilket innebär att företaget sedan tidigare

varit vant vid krav på lönsamhet. Detta kan anses uppfylla kraven på underhåll

av konkurrensfördelar. Eftersom SAS enligt Valinger och Molarin också

kommer omforma produktsortimentet under den här tiden finns det tecken på att

SAS även anstränger sig för att utforma nya konkurrensfördelar.

Atlas Copcos mål var också att överleva den direkta krisen för att senare ha ett

bra läge på marknaden när den politiska och ekonomiska situationen

normaliserades. Detta måste sägas stämma överens med omvärldens villkor samt

vara realistiskt tänkt. Något inkonsekvent möjligtvis eftersom det innebär först

en minskning av företagets anställda och verksamhetens volym för att sedan

behöva öka den. Samtidigt är det svårt att se något bättre realistiskt alternativ.
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Denna strategi torde svara upp mot kravet på underhåll och utformning av

konkurrensfördelar. Att Atlas Copco som bolag och dess anställda stannade kvar

i landet innebar att företaget undgick att nationaliseras samt upprätthöll kontakt

med marknaden.

Samtliga tre fallföretag följer endast delvis Pettigrew & Whipps teori om

förändringsarbete. Framförallt frångår företagen teorin när det gäller punkterna

omvärldsanalys och ledning av förändring. När det gäller blandningen av

personal ifrågasätter vi SAS och Atlas Copcos agerande i frågan. Vad gäller

sambandet av förändringsarbetet undrar vi dels om Asea Atoms handlande kan

kallas realistiskt och huruvida SAS och Atlas Copcos strategiska förändringar

kan anses vara konsekventa.

5.6 Strategisk förändringsprocess

Vi analyserar den strategiska förändringsprocessen utifrån Johnstons modell i

fyra steg för att jämföra denna med våra fallföretags agerande.

• Utveckling av en uppfattning om att vissa aspekter av organisationen inte

längre passar i den nuvarande miljön.

För Atlas Copco blev det uppenbart att de enheter som tidigare hanterat affärer

inom de produktgrupper som inte längre var tillåtna att importera, inte längre var

användbara. Dessutom var företget följaktligen tvungen att minska antalet

anställa. Inom SAS utvecklades en uppfattning om att förändringar måste till i

ett tidigt skede. Denna tolkning baserar vi på vad vi sedan tar upp under den

sista punkten i Johnstons modell, nämligen att företaget snabbt utförde dessa

förändringar. När det gäller Asea Atom tolkar vi det som att ledningen inte
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riktigt kom till den uppfattningen att vissa aspekter av organisationen inte längre

passade in i den nya miljön. Detta på grund av VDns uttalande om att företaget

skulle fortsätta som vanligt med sin verksamhet och att inga förändringar sedan

faktiskt skedde.

• Medvetenhet om och förståelse för det problem som företaget nu måste

övervinna, vilket inkluderar en analys av orsaken till företagets problem samt

vilka handlingsalternativ det finns att välja på.

Vad gäller SAS analyserades orsaken till företagets problem och ledningen kom

fram till att händelsen skulle leda till en konjunkturförsämring. Utifrån denna

tolkning ansåg de sig inte ha så många alternativ att välja mellan mer är att

anpassa företaget till den nya konjunkturbilden. Atlas Copcos ledning behövde

förmodligen inte anstränga sig för att medvetandegöra sig själva eller de övriga

anställda om revolutionen eller vad den innebar. Då inga order kom in förstod

ledningen att efterfrågan minskat kraftigt och att organisationen var tvungen att

krympas. Efter att ha kommit fram till att anställda måste gå och verksamheten

på grund av t ex importrestriktionerna måste omfokuseras fanns det inte så

många alternativ att välja på såvida företaget inte skulle lämna landet. Asea

Atom analyserade händelsens påverkan på företaget och kom fram till att den

inte skulle komma att påverka företaget och såg sig då inte tvunget att utveckla

olika handlingsalternativ.

• Planering och utförande av förändringar.

I SAS fallet var den utvecklingen snabb, företaget drog i princip omedelbart in

en reklamkampanj som kunde ha ansetts som stötande och bromsade sitt

expansionsarbete. Task force-gruppen tillkom också i ett tidigt skede när

ledningen insåg att den befintliga organisationen inte skulle kunna hantera den
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nya situationen. Inom Asea Atom insåg man att anläggningsdelen av företaget

inte skulle ha samma betydelse i och med att Finland sköt beslutet om

nybyggnation på framtiden, men eftersom ledningen trodde att detta endast var

tillfälligt gjordes, förutom att anläggningspersonalen fick övergå till

servicearbeten,  inga större förändringar av organisationen.

• Stabilisering efter gjorda förändringar genom att anpassa organisationens

maktfördelning och system för belöningar och information så att de

understödjer riktningsförändringen.

Maktfördelningen inom SAS förändrades på så sätt att koncernledningen fattar

besluten i och med att de anser att hela företaget drabbats av krisen. Det

fungerar därför inte att delegera beslut nedåt i organisationen utan de sker på

koncernnivå istället. Asea Atom som inte gjorde några förändringar behövde då

inte stabilisera organisationen. Det viktigaste i Atlas Copcos fall i detta avseende

kan ha varit att de arbetade hårt för att de anställda som fick stanna kvar även

fortsättningsvis skulle få ut samma summa lika regelbundet som förut i lön.

Dessutom fick några stanna kvar då viss hänsyn togs till deras sociala situation.

Då de anställda såg att Atlas Copco engagerade sig i dem kan det ha haft stor

betydelse för de anställdas vilja att arbeta hårt och engagerat för företaget och

dess framtida verksamhet.

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att SAS och Atlas Copco har följt

Johnstons modell men att implementeringen av förändringarna skedde endast en

kort tid efter händelsen. Asea Atom däremot ansåg att de inte behövde förändra

sin strategi och genomgick därför ingen förändringsprocess enligt ovan nämnda

modell.
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5.7 Frame breaking change

I referensramen behandlade vi frame breaking change där talades om att den

uppkommer av en eller flera av följande faktorer:

• Marknadsförändringar

• Produktlivscykelstadium

• Interna förändringar

I SAS-fallet har händelsen lett till både en konjunkturnedgång samt

attitydförändring hos kunderna, vilket visar på att det inträffade har resulterat i

en marknadsförändring. De förändringar som skedde i Iran under och efter

revolutionen kanske är det tydligaste fallet bland de tre av

marknadsförändringar. Här förändrades såväl efterfrågan och penningvärdet som

lagar och politik. I Asea Atoms fall är det lite mer tvetydigt huruvida marknaden

förändrades som resultat av Tjernobylolyckan. Om företaget hade tillverkat

kärnkraftverk av samma typ som det i Tjernobyl hade inverkan varit större, men

så var inte fallet. Det är dock troligt att kärnkraftverksutbyggnaden skulle ha

fortsatt. Bo Berlin menade att den svenska marknaden var oförändrad, men

enligt Ansheim var en kärnkraftsutbyggnad på väg och den processen

avstannades i och med att Tjernobylolyckan inträffade. Oavsett vem man väljer

att tro på konstaterar vi att en kärnkraftverksutbyggnad möjligen hade varit på

väg i Sverige och mer säkert i Finland, om inte olyckan inträffat. Alltså var inte

marknaden oförändrad efter det som inträffade. Andra  händelser har lett till

större marknadsförändringar för Asea Atom, nämligen avregleringen av

elmarknaden och olyckan på Three Mile Island i USA.
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För att ytterligare undersöka huruvida de olika händelserna var av frame

breaking karaktär kommer vi att diskutera i vilken utsträckning de olika delar

som oftast är  inblandade i frame-breaking change påverkades.

Ny affärsinriktning och värderingar i företaget: Inom SAS verkar man till

största delen ha behållit sin affärsinriktning, den huvudsakliga verksamheten är

fortfarande flygtransport. Dock har ledningen valt att vänta med en expansion av

företaget, något som skulle kunna tolkas som en förändring av företagets

värderingar.

Atlas Copco tvingades till en delvis ny affärsinriktning såtillvida att företaget

lade ner viss typ av verksamhet vars produkter företaget förbjöds att importera.

Värderingarna förändrades på så sätt att målet framför allt var att överleva. Att

ta marknadsandelar och starta tillverkning var inte längre viktigt, åtminstone inte

på kort sikt.

Vad gäller Asea Atom har företaget även där behållit sin affärsinriktning med

kompetens inom de tre delarna anläggning, bränsle och service. Sedan olyckan

inträffade har Asea Atom dock inte gjort någon nybyggnation av en

kärnkraftverksanläggning. Berlin menade att ledningen ville behålla

kompetensen inom företaget eftersom de relativt snart efter olyckan räknade

med att Finland skulle fatta beslutet att låta bygga ett nytt kärnkraftverk 1992

istället, och vi tolkar det som att företaget när detta inte inträffade, fortsatte att

resonera på samma sätt, att en nybyggnation snart skulle inträffa och att det

därför var värt att vänta. Vi tyder det som att företag i en bransch som den Asea

Atom befann sig i, där det är så enormt stora pengar inblandade, planerar

mycket mer långsiktigt än i andra branscher. Asea Atom har därför inte har gjort

någon förändring av affärsinriktning, utan ledningen bestämde att behålla
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kompetens i företaget, trots att en beställning på en nybyggnation kunde fås

tidigast 1992.

Förändrad maktstruktur: Inom SAS skulle maktstrukturen kunna vara förändrad

i och med att alla strategiska beslut nu tas på koncernnivå istället för att vara

delegerade till berörd del av företaget. Atlas Copcos maktstruktur verkar inte ha

förändrats nämnvärt. Även innan revolutionen agerade ledningen i Iran relativt

självständigt. Möjligen kan maktstrukturen ha förändrats då allt färre människor

upptog allt fler funktioner i ledningsgruppen då en del av de utländska cheferna

successivt lämnade landet utan att nya tillkom. Dessutom träffades

ledningsgruppen oftare vilket kan tyda på en viss centralisering. Asea Atoms

maktstruktur kan tolkas oförändrad då företaget menar att inga förändringar

gjordes inom företaget. Å andra sidan kan man resonera att en numera icke

inkomstbringande del av verksamheten, anläggningsdelen, får ta upp en stor del

av företagets resurser, vilket innebär att den delen av företaget får ett

oproportionerligt stort inflytande.

Omorganisation: SAS hade tillfälligt förändrat sitt organisationsschema i och

med att det fanns en task force som tog fram ett åtgärdspaket åt företaget.

Dessutom sker som nämnt ovan allt strategiskt arbete på koncernnivå numera.

Atlas Copco etablerade en helt ny enhet som fick ansvara för att driva in

fakturabetalningar. Vidare krymptes ledningsgruppen allteftersom. I Asea Atom

skedde ingen omorganisation.

Förändrade interaktionsmönster: Interaktionsmönstret inom SAS har förändras

då företaget har gjort en förändring av hur organisationen ser ut. Den task force

som hade tillsatts borde ha krävt att procedurer, arbetsflöden och nätverk

förändrades. I och med att koncernledningen är ensamt ansvarig för det

strategiska arbetet har även beslutsfattandemönstret påverkats. I och med Atlas
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Copcos nya organisationsstruktur och det tätare samarbetet inom

ledningsgruppen är det rimligt att anta att även kommunikationsvägar och

arbetsmönster förändrades. Vad gäller Asea Atom skedde ingen omorganisation

varför det är rimligt att interaktionsmönstret inte förändrades.

Nya människor på ledande poster inom företaget: Som vi nämnde i avsnitt 5.5

har inga nya chefer har tillsatts som resultat av de inträffade händelserna i något

av bolagen. För SAS har anställda på ledande poster avgått tidigare i år och på

grund av andra orsaker än terrorattacken. I Atlas Copco försvann visserligen

några ur ledningsgruppen men utan att andra tillkom. Den dåvarande VDn för

Asea Atom satt kvar till 1988.

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att SAS och Atlas Copco följer teorin i

störst utsträckning. De delar som oftast är inblandade i frame breaking change

har de förändrat, förutom att någon ny ledningsgrupp inte har tillkommit. Asea

Atom som ju inte ansåg att de behövde göra någon förändring har inte heller

utfört någon sådan som skulle kunna karaktäriseras som frame breaking.

5.8 Beslutsfattande

I referensramen skrev vi att strategiska beslut ofta påverkas av bedömningar av

sannolikheten för att olika typer av händelser ska inträffa. Ingen på de tre

fallföretagen hade föreställt sig att en liknande händelse skulle inträffa och hade

alltså inte på något sätt planerat inför detta. I stycke 3.8.2. tog vi också upp att

nyligen inträffade händelser bedöms som sannolika framtida scenarier. Detta har

tydligt hänt inom SAS, där ledningen i sitt scenario ser framför sig att fler

terrorattacker kommer att inträffa och planerar nu utifrån detta. Atlas Copco

hade inte tidigare upplevt en dylik situation och verkar inte heller idag planera
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för att det skulle hända igen. Däremot har man inom företaget lärt sig hantera

den här typen av svåra förhållanden och förbättrar kontinuerligt sin krismanual

som ska fungera som stöd för ledningen. Tjernobylolyckan kom som en

överraskning för Asea Atom, och detta trots att en liknande olycka inträffat i

USA några år tidigare. Berlin anser att det är bättre att planera för händelser som

mer troligt kommer att inträffa än sådant som ingen inte känner till. Detta kan

tolkas som om att han väljer att bortse från viss information för att få den att

passa den bild han har, eller vill ha, av marknaden. Detta stämmer in på det

resonemang Hellgren & Lövgren för angående förenklingsmekanismer vilket vi

redogjorde för i referensramen

Under avsnitt 3.8.2 beskrev vi Hellgren & Lövgrens uppfattning om att hur

beslutsfattare tolkar situationen som uppstår har stor inverkan på

strategiutformningen. SAS, precis som många andra flygbolag, tolkar

situationen som den att konjunkturen påverkas av den inträffade händelsen och

att företaget måste anpassa sig till detta. Dessutom anses det att kundattityden

har påverkats i och med uppfattningen att flygrädslan har ökat och att människor

på grund av detta undviker att flyga, vilket leder till en minskad efterfrågan. Vi

uppfattar det så att denna tolkning av situationen har lett till att företaget har

genomfört en kapacitetsminskning, något som Valinger menade kan bli en

självuppfyllande profetia.

För Atlas Copco var situationen som skulle tolkas ganska handgriplig. Kunderna

hade inga pengar att betala med och efterfrågan på företagets produkter

försvann. Vissa produkter fick inte ens importeras. Att Atlas Copco tolkade

dessa signaler som att nedskärningar och viss omorganisering var nödvändigt är

knappast något att förvånas över.
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I Asea Atom tolkades situationen som att den inte skulle ha någon inverkan på

företaget. Den verkställande direktörens kommentar att det skulle vara

"business-as-usual" tyder på detta. Denna inställning skulle eventuellt kunna

förklaras av att den olycka som inträffade på USA 1979 inte hade någon

avgörande påverkan på marknaden förutom vissa skärpta säkerhetskrav och en

tillfälligt livlig debatt om kärnkraftens framtid. Vi tolkar det som att ledningen

för Asea skapade en kognitiv karta utifrån vad som hände efter den tidigare

olyckan och utgick därför ifrån att Tjernobylolyckans följder skulle bli

desamma.

Utifrån den information vi fått genom andrahandsmaterial (dvs Ansheim, 2000)

anser vi att vi kan tolka det som att den uppfattning som fanns inom Asea

koncernen var oriktig. Den förändrade attityd som följde av Tjernobylolyckan

ledde till att förmodade expansionsplaner både i Sverige och Finland skrinlades.

På grund av detta försvann en stor del av Asea Atoms inkomstkälla. Förvisso

fanns det andra delar av företaget som kunde täcka upp något för den förmodade

förlorade inkomsten men vi tolkar det som att detta ändå hade en stor inverkan

på Asea Atom.

Vårt samlade intryck är att de tumregler och förklaringsmekanismer som finns

hos beslutsfattarna i företagen speglas i de åtgärder som vidtagits. Inget av

företagen hade förutsett att händelsen skulle inträffa, men efteråt har Atlas

Copco och SAS reviderat sin uppfattning om sannolikheten om att något

liknande skulle kunna inträffa. Vi har även sett att människor kan bortse från

viss information som inte stödjer den tolkning de gör av situationen. Vidare har

företagen utifrån sin tolkning avgjort huruvida åtgärder ska vidtas eller inte.



78

6 Slutsatser

I detta kapitel kommer vi att besvara de frågor vi ställde i det inledande kapitlet

av uppsatsen utifrån de teorier vi har valt att använda oss av, den empiri vi

samlat in samt vår analys. Vi vill ännu en gång understryka att vi inte vill dra

några generella slutsatser, utan svaren på våra frågor ska endast ses som

mönster vi kunnat uppfatta utifrån våra fallföretag.

• Hur påverkas företags strategier av radikala och plötsliga förändringar i de

externa villkoren?

Svaret på denna fråga beror naturligtvis på företagens uppfattning om huruvida

dessa förändringar kommer att påverka företaget och i vilken utsträckning. Detta

i sin tur beror på hur människor tolkar den information de har tillgång till. När

det gäller marknadsförändringar som kommer av radikala händelser som de vi

har tittat på har fallföretagen oftast uppfattat att förändringar har inträffat, något

som kan undgås att göra vid andra mindre dramatiska förändringar. När

företagen anser att de kommer att drabbas av dessa förändringar sker

förändringar av strategin för att passa de nya marknadsvillkoren. Särskilt de

planer som ligger nära i tiden läggs tillfälligt åt sidan eller överges helt. Det

kortsiktiga målet, överlevnad, överskuggar det mesta. Har företaget innan

händelsen försökt styra sin omvärld begränsas dessa försök efter det inträffade.

• Vilka skillnader finns i företagens strategiska agerande om förändringen

är av mer väntad karaktär, såsom nya konkurrenter, ny teknologi eller

lågkonjunktur, jämfört med mer oväntade och snabba förändringar?
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Vad gäller företagens strategiska agerande verkar det inte finnas någon större

skillnad, de väljer inte att ta några annorlunda vägar att uppnå sina mål på

jämfört med om förändringen varit mer ”normal”. Det som skiljer är att klimatet

inom företaget är förändrat och det är lättare att genomföra de åtgärder

ledningen anser vara nödvändiga. I de etablerade teorierna inom strategisk

förändring talas det om svårigheten att få igenom uppfattningen att förändring är

nödvändigt, men så är inte fallet när det gäller händelser som de vi har

undersökt. Alla inom företaget känner till det inträffade och inser allvaret i det.

Detta gör att det är lättare att genomföra förändringar då motståndet har minskat.

Eftersom ledningen inte behöver lägga ned mycket tid på att förankra

uppfattningen om att ett förändringsbehov finns blir förändringsprocessen

kortare än i normala fall. Vidare har beslutsfattarna inte tid att planera

åtgärderna i lika stor utsträckning utan måste agera inom en snävare tidsrymd.

Detta tyder på att de hoppar över de första två stegen i Johnstons modell, som vi

behandlade i referensramen, och går direkt till de strategiska förändringarna.

När det gäller Pettigrews & Whipps teori om förändringsarbete stämde våra

fallföretags agerande endast delvis. Detta tror vi kan ha två orsaker; dels det

faktum att författarna hade ett annat syfte med sin undersökning än vad vi hade,

dels kan händelsernas speciella karaktär ha påverkat hur företagen agerade.

• Vilken betydelse har det för företagen om de har valt att planera inför en

radikal förändring eller inte?

De händelser vi har behandlat är extremt ovanliga och faller utanför det de

intervjuade anser är möjligt att planera inför.  Dock drog Atlas Copco lärdom av

den muslimska revolutionen och utarbetade en manual för krishantering för att

de lättare ska kunna hantera liknande situationer. Naturligtvis finns det många

andra situationen som inte täcks in genom detta. Det kan också diskuteras
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huruvida ledningen i företaget anser att strategin ska växa fram eller om den bör

vara planerad. Önskar beslutsfattarna planera sin strategi bör de ha ett antal olika

handlingsplaner som hanterar även radikala förändringar eftersom våra

empiriska studier visar på att företagen, om de inte har någon slags plan, vid

sådana dramatiska händelser låter strategin växa fram. Om företaget har för vana

att alltid arbeta utifrån handlingsplaner kan det, om det hamnar i samma

situation som t ex SAS och där strategin måste få växa fram, få svårt att anpassa

sig till det nya arbetssättet där det inte går att luta sig mot en handlingsplan.

• Hur kan ett kognitivt perspektiv förklara beslutsfattandet bakom de

strategiska förändringarna?

Vi anser att tumregler och förenklingsmekanismer hos beslutsfattarna i

företagen speglas i de åtgärder företagen vidtagit. Inom SAS och Atlas Copco

tolkades situationen och det ansågs att förändringar måste ske. Ledningen vidtog

de åtgärder företag oftast tar till när t ex efterfrågan minskar istället för att

kritiskt granska vad som talade emot dessa, vilket kan tyda på att de använt sig

av gamla tumregler. Möjligen skulle andra handlingsalternativ tillfört företaget

mer nu när krafterna bakom förändringarna på marknaden var så ovanliga. Asea

Atom använde sig på samma sätt av en tumregel som gjorde att ledningen

tolkade situationen som relativt oviktig för företagets framtida verksamhet.

Utifrån svaren på dessa frågor går vi nu vidare till vårt syfte som löd:

Syftet med denna uppsats är att undersöka de strategiska förändringarna hos

företag vars marknadsvillkor plötsligt har genomgått en radikal förändring.

Vidare avser vi att pröva huruvida dagens etablerade teorier inom strategisk
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förändring är applicerbara även på strategiska förändringar vilka beror av dylika

extrema förutsättningar.

Vi tycker oss se att när företagen anser att händelsen har lett till radikala

förändringar i marknadsvillkoren med negativ effekt på företagets verksamhet,

har de också vidtagit åtgärder som de själva anser är strategiska förändringar.

Dessa förändringar har i huvudsak bestått av minskad produktion, anställda

avskedas och enheter tillkommer eller avvecklas. Oavsett vilket mål företagen

hade innan händelsen överskuggar sedan det nya målet, överlevnad, allt annat.

De kortsiktiga målen överges och de långsiktiga skjuts på framtiden eller läggs

helt åt sidan. Vidare verkar det som att de företag som tidigare ansåg att de

själva skapade sin omvärld direkt efter händelsen övergick till att i första hand

anpassa sig till de nya villkoren. Dessutom ser vi tendenser till att de företag

som innan händelsen uppvisade tecken på ett visst mått av planering i sin

strategiutformning, tvingades övergå till en mer inkrementalistisk sådan.

När det gäller den teoretiska överensstämmelsen är det dominerande intrycket vi

fått att de etablerade teorierna går att använda även vid dylika radikala

förändringar av marknadsvillkoren. Vi ser dock skillnader i tidsperspektivet vad

gäller implementeringen av de strategiska förändringarna jämfört med det som

teorierna verkar baseras på. Ett exempel på det är Johnstons modell i fyra steg10.

Vi anser att de tre första stegen avverkas relativt snabbt. Ledningen behöver inte

lägga ner lång tid på att medvetandegöra de anställda om att ett problem har

uppkommit och att organisationen är i behov av förändring. Ledningen planerar

inte heller under lika lång period innan agerar utan kommer snabbare fram till

själva implementeringssteget.

                                                          
10 Se referensramen avsnitt 3.7.
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Bilaga 1

Terrorattacken i USA

USA drabbades den 11 september 2001 av en samordnad terrorattack utan

motstycke i historien. Den ödelade World Trade Center i New York, skadade

försvars- högkvarteret Pentagon i Washington och dödade uppskattningsvis

3900 människor. Båda tornen på World Trade Center träffades av två kapade

flygplan. Ett tredje plan träffade Pentagon och ett fjärde störtade i Pennsylvania

De två plan som kraschade i World Trade Center kapades under flygning från

Boston och tvingades sedan att flyga mot New York. De två planen lämnade

jättelika brinnande kratrar i de två skyskrapor som utgjorde World Trade Center.

Knappt en timme senare rasade det ena av tornen och senare kollapsade även det

andra tornet. (http://www.svt.se/nyheter/2001/010911/139.html, 020108)

USA:s President George W Bush sade i ett första uttalande att de två planen som

kraschade in i World Trade Center var "en uppenbar terroristattack mot vårt

land". Försvarsberedskapen höjdes till högsta nivå, flygplatserna stängde och

järnvägstrafiken avbröts i USA efter terrorattackerna. Gränserna mot Mexiko

och Kanada stängdes delvis. (http://www.svt.se/nyheter/2001/010911/139.html,

020108)

Runt hela landet tömdes stora kontorsbyggnader, även om inga konkreta hot

riktats mot dem, och personalen sändes hem. Skolor, domstolar och

shoppingcentra slog igen. De stora europeiska flygbolagen gav order till sina

plan på väg till USA att återvända till hemländerna. En rad länder i hela världen

stoppade alla flygningar till USA.

(http://www.svt.se/nyheter/2001/010911/139.html, 020108)



Förutom de två plan som kraschade mot World Trade Center störtade två andra

plan i USA. Ett av dem störtade nära Pittsburgh i Pennsylvania, ett annat vid

försvarshögkvarteret Pentagon i Washington.

(http://www.svt.se/nyheter/2001/010911/139.html, 020108)

Terrorattacken ledde till att bland annat SAS ställde in sina flighter till inte bara

New York, där flygplatserna var stängda, utan till hela Nordamerika under ett

antal dagar. All flygtrafik stod stilla i fyra dagar i USA och Israel eftersom

luftrummen var stängda (Molarin, intervju 020103). Det osäkra läget gjorde att

försäkringskostnader sköt i höjden och det var inte möjligt för flygbolagen att

själva betala den kostnaden. För att inte flygbolagen skulle gå i konkurs valde

många regeringar att täcka den kostnaden. Den svenska staten lovade SAS en

statlig försäkringsgaranti den 28 oktober (SvD, 011028) för åtminstone en

månad framåt.



Bilaga 2

Tjernobylolyckan

Den 28 april 1986 upptäcktes vid Forsmarks kärnkraftsstation förhöjda

radioaktiva värden vid en rutinkontroll. Man trodde först att det fanns en läcka i

Forsmark och var på väg att stänga anläggningen. Sedan förstod man att läckan

härrörde utifrån. Efter att ha kontrollerat de meteorologiska förhållandena som

rådde spekulerades det om att ett stort radioaktivt utsläpp eller en härdsmälta ägt

rum i Sovjetunionen eller Finland. Senare kom en bekräftelse från den ryska

nyhetsbyrån att en kärnkraftsolycka inträffat i Tjernobyl, 16 mil från Kiev.

(Anshelm, 2000)

Själva olyckan ägde rum natten den 26 april, när 176 personer arbetade i

Tjernobyl 1-4. Härdsmältan inträffade under ett prov som leddes av specialister

på elteknik utan specialkunskap i reaktorfysik. Det var fråga om ett eltekniskt

försök utan koppling till reaktorn och dess säkerhet. Strax efter att experimentet

startades noterades det att reaktoreffekten ökade sakta. Operatören tryckte då på

snabbstoppknappen. Reaktorn var emellertid i detta läge i ett så instabilt tillstånd

att effekten hann öka, och därmed ångproduktionen, innan styrstavarna hade

kommit så långt in i härden att de kunde göra någon nytta. Den ökade

ångproduktionen gjorde, på grund av den positiva ångblås(void)-koefficienten,

att effekten ökade ytterligare. Total obalans rådde. Inom 10 sekunder ökade

effekten till närmare 300 000 MW (värme) dvs hundra gånger maximal reaktor

effekt, och föll därefter på några tiondels sekunder ner till noll. (Leijonhufvud,

1994)



Urandioxiden uppvärmdes till 3000-4000 grader och smälte. Kapslingen

förstördes omedelbart och bränslet pulveriserades då kylvattnet nådde den fria

urandioxidytan. Trycktuberna sprängdes sönder av den våldsamma tryckstöten

och vattnet/ångan nådde in till grafiten, som har en max drifttemperatur på 760

grader. Vid denna temperatur reagerar vattnet med grafiten så att bl a vätgas

bildas. Den första tryckstöten lyfte också överdelen av reaktorn. Därför kunde

vätgasen strömma uppåt och möta luft. Blandningen gav knallgas som antändes

av den glödande härden och exploderade. (Leijonhufvud, 1994)

Det finns många detaljer som kan ha bidragit till detta våldsamma förlopp. Men

huvudorsaken har ingen motsvarighet vid svenska kärnkraftverk. Detta var

också vad Asea Atoms VD rapporterade till styrelsen: Olyckan i Tjernobyl

orsakades ytterst av en positiv voidkoefficient, som ger inherent instabilitet hos

reaktorn. Asea Atoms konstruktioner har en negativ voidkoefficient och är

inherent stabil. (Leijonhufvud, 1994)

Allmänna opinionsmätningar utförda innan Tjernobylolyckan inträffade tydde

på att allt färre av medborgarna visade någon tilltro till att en avveckling av

kärnkraften i enlighet med riksdagsbeslutet från 1981 överhuvudtaget skulle

komma att äga rum. Allt detta förändrades plötsligt och helt oväntat genom den

olycka som inträffade i Tjernobyl. Strålskyddsinstitutet försäkrade att

hälsoriskerna för den svenska befolkningen var så gott som obefintliga,

samtidigt som de varnade för att till exempel äta nässelsoppa och att låta barnen

leka i sandlådan. Den nedtonade kritiken av kärnkraften väcktes till liv igen och

krav på att avveckla de svenska kraftanläggningarna i en snabbare takt än vad

riksdagsbeslutet angav uttrycktes. Det som inte kunde inträffa, en explosion i ett

kärnkraftverk, hade nu trots alla försäkringar hänt. Kunde en olycka hända i

Sovjet kunde den också hända i Sverige. En olycka någonstans var en olycka

överallt. (Ansheim, 2000)



Bilaga 3

Den muslimska revolutionen i Iran 1979

Situationen i Iran innan revolutionen

Makten låg hos en shah, Mohammed Reza, och den jordägande överklassen.

Samtidigt som shahen hade diktatoriska befogenheter ville han omvandla Iran

till en modern industrination. Med hjälp av armén och den hemliga polisen

SAVAK (som för övrigt byggts upp med hjälp av amerikanska CIA) förföljdes

de religiösa och marxistiska rörelserna som uppkom. SAVAKs förtryck ökade

hela tiden fram till 1979, med shahen godkännande. De ekonomiska reformerna

som skulle förvandla Iran till en industrination tog sin början 1962 i den vita

revolutionen. Den bestod bl a av en jordreform, en kampanj för ökad läs- och

skrivkunnighet och ökade rättigheter för kvinnor. Jordreformen ledde till att

shahen tappade stödet hos den jordägande överklassen och de religiösa ledarna

upprördes av de västerländska influenserna. Mellan 1965 och 1977 skedde en

kraftig ekonomisk tillväxt i Iran men det var bara ett fåtal som berördes av den.

Klyftorna mellan fattig och rik växte snabbt. (Appelqvist, 1999)

Revolutionen och dess följder

Då en ekonomisk kris uppstod under 1978 tilltog missnöjet i styrka och det

visade sig genom strejker och demonstrationer. Ayatollah Khomeini kom att bli

både en politisk och religiös ledarfigur för oroligheterna som främst engagerade

studenter och arbetare. Den 16 januari 1979 ansåg shahen situationen ohållbar

och lämnade Iran. Den närmsta tiden präglades av kaos och många tog lagen i

egna händer. Den 1 april 1979 utropade dock Khomeini den islamiska



republiken. Den religiösa eliten tog snabbt ett alltstarkare grepp om den politiska

makten, något som kom att resultera i våldsamma konflikter mellan dessa och

mer vänsterorienterade grupper. Utrensningarna var urskillningslösa, först

riktade mot shahens män, sedan mot den kvarvarande oppositionen. Amnesty

International dokumenterade 6 500 avrättningar i Iran mellan februari 1979 till

slutet av 1985. Den verkliga siffran kan ha varit mycket högre. (Killander, 1999)

Ekonomiskt sett konfiskerades den kejserliga familjens samtliga egendomar

samt de egendomar som tillhört personer högt uppsatta inom shahregimen. Alla

större företag nationaliserades och i början av 1980-talet kontrollerade den

iranska staten 80-85% av den iranska ekonomin. Under 1980-talets första hälft

fördes också en isolatorisk ekonomisk politik. I dagens Iran liberaliseras och

privatiseras dock ekonomin. (Killander, 1999)

Efter revolutionen har de västerländska influenserna motarbetats kraftigt.

Kontakterna med västvärlden och främst USA är mycket sporadiska och frusna

även om de på senaste tiden uppmjukats något. De rättigheter kvinnor fick under

shahens sista årtionden har dragits tillbaka och det kulturella och massmediala

klimatet är mycket hårt styrt av islamska regelverk. Religionen genomsyrar

undervisningen i skolan och på alla nivåer studeras islam på bekostnad av andra

ämnen. Politiskt och juridiskt reglerar islams lagar, sharia, styrelseform,

rättsväsen och förhållandet mellan medborgarna. Under det islamiska styret har

tre frågor stått i centrum: statens rätt att ingripa i det privata ägandet för den

sociala rättvisans skull, det utländska kapitalets roll i landets utveckling och var

den yttersta makten att besluta i dessa frågor ska ligga. (Appelqvist, 1999)



Bilaga 4
Presentation av de intervjuade

Asea Atom

Bo Berlin vid Asea Atom arbetade vid tiden för Tjernobylolyckan som chef för

servicedivisionen. Därmed befann han sig tillräckligt högt upp i hierarkin för att

kunna se den övergripande påverkan olyckan fick för företagets verksamhet i

stort och just servicedivisions verksamhet kom att påverkas mycket av

händelsen. Numera arbetar han med kontrakts- och avtalsfrågor, som Contracts

Manager - Business Development.

SAS

Mats Valinger arbetar med framtagandet av strategier på koncernnivå inom SAS

och har full insyn i strategiförändringsprocessen inom företaget och kunde

därför ge oss mycket värdefull information om denna.

Jan Molarin arbetar som chef på avdelningen Network inom SAS och har även

han strategiskt ansvar, men på bolagsnivå. Han kunde därför komma men en

annan vinkling på informationen från en annan nivå inom organisationen. Båda

våra respondenter inom SAS har arbetat där mer än 20 år.

Atlas Copco

Hans Öholm var chef (General Manager) för Atlas Copcos dotterbolag i Iran vid

tiden för den muslimska revolutionen, han var alltså den som hade högst ansvar

för de strategiska förändringarna inom det dotterbolaget. Han har arbetat inom



Atlas Copco under många år och i just Iran var han närvarande bland annat från

1976 till 1981, vilket är under den tid då den muslimska revolutionen tog fart

och sedan ägde rum.

Bertil Lindsten var bland annat marknadsansvarig  på dotterbolaget och ingick i

den ledningsgrupp som arbetade fram den strategi företaget valde att följa. Även

han fanns på plats in Iran vid tiden innan, under och strax efter revolutionen.

Båda våra respondenter inom Atlas Copco har arbetat/arbetade inom företaget i

mer än 30 år.



Bilaga 5

Intervjuguide: Asea Atom (Westinghouse Atom)

Personliga frågor

1. Vad är ditt nuvarande arbets-/ansvarsområde?

2. Hur länge har du arbetat inom Westinghouse (Asea Atom)?

3. Vad var ditt arbets-/ansvarsområde 1986?

Företagsspecifika frågor

4. Hade Asea Atom föraningar om att händelser som olyckan i Tjernobyl

skulle inträffa? Om ja, vad baserades dessa föraningar på? Varifrån kom

den informationen? Vilket resultat trodde man att detta skulle ha på

energimarknaden?

5. Hade Asea Atom en handlingsplan för dylika situationer?

6. Resulterade händelsen i en kortsiktig respektive långsiktig förändring av

marknadsförhållandena i branschen?

7. Vilka var bolagets initiala reaktioner på händelserna?

8. Förändrades bolagens kort- och/eller långsiktiga mål och sätten att uppnå

dessa mål?



9. Vilka åtgärder vidtogs från Asea Atoms sida (organisatoriskt, ekonomiskt,

praktiskt etc)?

10. På vilket sätt skiljde sig de tagna åtgärderna från de åtgärder ni vanligtvis

använder vid marknadsförändringar (t ex ny teknik eller ny konkurrent)?

11. Vilka var inblandade i förändringsarbetet? På vilken nivå hanterades

situationen och vem fattade besluten?

12. Påverkade dessa händelser Asea Atoms kort- respektive långsiktiga

verksamhetsinriktning?

13. Hur påverkades personalstaben (professionellt sett)?

14.  Vilka lärdomar har Asea Atom gjort utifrån dessa händelser? Hur

påverkar händelserna verksamheten i dag?



Bilaga 6

Intervjuguide: SAS

Personliga frågor

1. Vad är ditt nuvarande arbets-/ansvarsområde?

2. Hur länge har du arbetat inom SAS?

Företagsrelaterade frågor

3. Flygbranschen befann sig redan tidigare i en svacka, och efter

terrorattacken i USA är situationen mer krisartad. Har SAS en

handlingsplan/krisplan för att hantera dylika situationer?

4. Vilka är de kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenserna av

terrorattacken vad gäller rådande marknadsförhållanden?

5. Vilka var SAS initiala reaktioner på händelserna?

6. Förändrades SAS kort- och/eller långsiktiga mål, och sätten att uppnå

dessa mål efter terrorattacken?

7. Vilka åtgärder har vidtagits från SAS sida (organisatoriskt, ekonomiskt,

praktiskt etc)?

8. Hur har personalstaben påverkats (professionellt sett)?



9. Skiljer sig sättet ni strategiskt hanterar denna händelse från andra mer

”normala” händelser på marknaden (som till exempel nya konkurrenter på

marknaden?

10. Vilka är inblandade i förändringsarbetet? (position, ej namn)



Bilaga 7

Intervjuguide: Atlas Copco i Iran

Personliga frågor

1. Vad är ditt nuvarande arbets-/ansvarsområde?

2. Hur länge har du arbetat inom Atlas Copco?

3. Vad var ditt arbets-/ansvarsområde i slutet av 1970-talet?

Företagsspecifika frågor

4. Hade Atlas Copco föraningar om att händelser som den muslimska

revolutionen 1979 i Iran skulle inträffa? Om ja, vad baserades dessa

föraningar på? Varifrån kom den informationen? Vilket resultat trodde

man att detta skulle ha på den iranska marknaden?

5. Hade Atlas Copco en handlingsplan för dylika situationer?

6. Resulterade händelserna i en kortsiktig respektive långsiktig förändring av

marknadsförhållandena i Iran?

7. Vilka var bolagets initiala reaktioner på händelserna?

8. Förändrades bolagens kort- och/eller långsiktiga mål i Iran och sätten att

uppnå dessa mål?



9. Vilka åtgärder vidtogs från Atlas Copcos sida (organisatoriskt,

ekonomiskt, praktiskt etc)?

10. På vilket sätt skiljde sig tagna åtgärderna från de åtgärder ni vanligtvis

använder vid marknadsförändringar (t ex ny teknik eller ny konkurrent)?

11. Vilka var inblandade i förändringsarbetet? På vilken nivå hanterades

situationen och vem fattade besluten?

12. Påverkade dessa händelser Atlas Copcos kort- respektive långsiktiga

verksamhetsinriktning i Iran?

13. Hur påverkades personalstaben (professionellt sett)?

14. Vilka lärdomar har Atlas Copco gjort utifrån dessa händelser? Hur

påverkar händelserna verksamheten i dag?




