
Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling

- Hur skapas framåtblickande och flexibla
företag?

Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson





Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2002-01-16

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Internationella
ekonomprogrammet 2002/2

  
C-uppsats

X D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/iep/002/

Titel Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling – Hur skapas framåtblickande och
flexibla företag?

Författare Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

Sammanfattning
Bakgrund: Att förstå grunderna till företags strategiska handlande har blivit ett omfattande
forskningsområde. Vissa forskare är av åsikten att företag bör vara marknadsorienterade,
vilket innebär att de styrs av marknaden, medan andra anser att företagens egna kompetenser
bör avgöra hur de ska agera. Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie hur
teleoperatörer handlar strategiskt, samt hur de går tillväga för att skapa flexibilitet.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar marknads- respektive
resursorienterade företag, samt vilka skillnader som finns i deras sätt att skapa strategisk
flexibilitet.

Avgränsningar: I denna uppsats studeras svenska teleoperatörer som verkar inom både fast
och mobil telefoni.

Genomförande: Två företrädare från tre fallföretag samt en konsult har intervjuats.

Resultat: Marknadsorienterade företag är relativt nya i branschen, organisations- och
marknadsandelsmässigt små samt decentraliserade. De planerar kortsiktigt och informellt
samt arbetar med alternativa handlingsplaner. Vidare fokuserar de främst på att möta
kundbehov och ser därmed de egna resurserna som ett medel för att anpassning till
omvärlden. Resursorienterade företag har däremot en lång erfarenhet i branschen, är
organisations- och marknadsandelsmässigt stora, centraliserade och finansiellt starka. De
fokuserar på att väcka nya kundbehov och ser sina resurser som medel för produktförnyelse.
Deras planering är mer långsiktig och formell. Även vad gäller tillvägagångssättet för att
skapa strategisk flexibilitet skiljer sig företag med de olika orienteringarna åt.
Marknadsorienterade företag betonar vikten av strategiska ledare, produkter och tjänster
uppbyggda i moduler samt flexibel organisationsstruktur. Resursorienterade företag skapar
däremot flexibilitet genom att utveckla sina kärnkompetenser och tillämpa flexibel
tillverkning.
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Abstract
Background: Understanding the driving forces behind companies’ strategic actions has
become a major field of research. Some researchers are of the opinion that companies should
be market oriented, which means that the market guides them. At the same time there are
other researchers, that maintain that the company’s core competencies should determine its
strategic actions. Having this as a point of departure we will, in the scope of this study,
investigate how telephone operators act strategically and how they proceed to create strategic
flexibility.

Purpose: The purpose of this study is to investigate what characterises market- versus
resource oriented companies, and how their modes of procedures for creating strategic
flexibility differ.

Delimitation: This study treats only Swedish telephone operators active within both fixed and
mobile telephony.

Research method: Representatives from three case companies and a consultant have been
interviewed.

Results: Market oriented companies (MOC's) are relatively new in the branch, small in terms
of organization size and market share, and decentralised. They have informal and short-term
planning and they often work with several alternative plans of action. MOC's focus mainly on
meeting customer needs and, consequently, use their resources to adapt to the environment.
Resource oriented companies (ROC's) generally have long experience in the branch, their
organisations and market-shares are large and they are centralised and financially strong.
ROC's focus on creating new customer needs and they see their resources as a possibility of
renewing their products. Planning is made formally and for long periods. MOC's create
strategic flexibility by having strategic leadership, modular product and service architectures,
and by creating flexible organisational structures. ROC's, on the other hand, create flexibility
by developing dynamic core competencies and by creating flexible manufacturing processes.
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1 Introduktion

I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till den här studien. Därpå följer

ett diskuterande stycke där vi introducerar läsaren i problematiken kring det ämne

som avses behandlas. Detta stycke mynnar i sin tur ut i uppsatsens syfte. För att

underlätta det fortsatta läsandet avslutar vi kapitlet med ett avsnitt där uppsatsens

disposition beskrivs.

1.1 Bakgrund
”Customers are notoriously lacking in foresight. Ten or 15 years ago, how many of
us were asking for cellular telephones, fax machines, 24-hour discount brokerage
accounts, compact disc players, MTV…?”

(Akio Morita, grundare av företaget Sony, i Hamel & Prahalad 1994, s.67)

“…every activity of the corporation - from finance to sales to production - should
aim at satisfying the needs and desires of the consumer…”

(Robert J. Keith, VD på företaget Pillsbury, i Berthon & Hulbert, 1999, s. 40)

Citaten ovan belyser två skilda teoretiska synsätt på vad som bör utgöra

utgångspunkt för framgångsrikt strategiskt handlande1. Det första citatet

åskådliggör resursorientering, vilket är ett synsättet, som understryker att företag

inte bör låta sig styras av en osäker och okunnig marknad. Anpassar sig företag

endast efter vad kunder efterfrågar i dag, sker ingen utveckling är grundtanken i

detta synsätt (Hamel & Prahalad, 1994). Det andra citatet belyser motsatsen, det

vill säga det marknadsorienterade synsättet. Uppfattningen inom det

marknadsorienterade synsättet är att marknaden bör styra företaget och dess utbud.

Inom nämnda synsätt är åsikten således att organisationer som utgår från sin egen

kompetens missar att ta hänsyn till det viktigaste för att bli framgångsrik, vilket

anses vara externa faktorer.
                                                          
1 Strategiskt handlande, likväl som strategiskt agerande, definierar vi som åtgärder ett företag vidtar för att
genomdriva sin strategi.
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Att företag har olika utgångspunkt i sitt strategiska handlande illustreras av citaten

ovan, uttalade av företagsledare. Följaktligen är det inte bara i teorin, utan också i

praktiken som dessa synsätt gör sig gällande. Vissa företag väljer att anpassa sin

strategi till marknaden, medan andra först och främst utgår ifrån sin egen

kompetens. Affärslivet har nu gått in i en ny fas där traditionella

konkurrensfördelar i den hårdnande konkurrensen kullkastas, vilket ställer höga

krav på företags strategiska handlande (D’Aveni, 1995). Det går sålunda att se en

skillnad mellan den aktuella och den tidigare marknadssituationen. På dagens

marknader råder en högre utvecklingstakt och en högre grad av aggressivitet än

tidigare. De ständigt föränderliga förutsättningarna är något som aktörerna i en

bransch tvingas lära sig att hantera och leva med. (D’Aveni, 1995)

I en miljö, där konkurrensen således blir allt hårdare och graden av osäkerhet allt

större, ställs inte bara högre krav på det strategiska handlandet, utan även allt högre

krav på att företag ska vara flexibla på så många sätt som möjligt (Brewster et al,

2000). Kraven på att företagen ska vara flexibla för att kunna anpassa sig till

förändrade externa såväl som interna förutsättningar kan därmed antas ha stigit. I

en omgivning där förändringstakten ökar allt mer anser vi det därmed intressant att

studera hur företag handlar strategiskt men även hur de förändrade förhållandena

ställer nya krav på strategisk flexibilitet.

En bransch som karaktäriseras av den föränderlighet som beskrivits är enligt vår

uppfattning teleoperatörsbranschen. Denna bransch var länge monopolistisk och

skyddad från konkurrens, då ett bolag fanns som enda operatör. Emellertid har

situationen, i och med att nya aktörer tillåtits på marknaden, under senare år

förändrats. Den miljö teleoperatörerna idag agerar kännetecknas således av en

högre grad av konkurrens och dynamik. Anspråken på ständig innovation och

ständigt nytänkande kan därmed sägas vara höga. För överlevnad och framgång

krävs, som vi ser det, att operatörerna aktivt och systematiskt tänker igenom sitt
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strategiska agerande. Som framgått har även anspråken på flexibilitet enligt oss fått

större betydelse för att företagen ska kunna hålla sig konkurrenskraftiga.

1.2 Problemdiskussion

Att förstå grunderna till strategiskt handlande i företag har blivit ett omfattande

forskningsområde. Som diskuterats under föregående rubrik, kan två olika synsätt

på strategi identifieras och litteraturen kring hur organisationer handlar strategiskt

således delas in i två läger.

På 1960-talet utvecklades det första ramverket för att strukturera denna forskning.

Detta ramverk har sin utgångspunkt i att företag uppnår konkurrensfördelar genom

att implementera strategier som utnyttjar sina interna styrkorna genom att reagera

på möjligheter i omvärlden, medan externa hot neutraliseras och interna svagheter

undviks. I beskrivna synsätt läggs inte någon större emfas på företagens specifika

kompetenser och resurser. De författare, som intar denna mer marknadsorienterade

hållning, menar sålunda att företag inte ska vara självcentrerade, utan att de

kontinuerligt ska utgå från omvärlden vid det strategiska agerandet. (DeWit &

Meyer, 1998)

Under de senaste decennierna, sedan 1980-talet, har emellertid allt mer forskning

gjorts, där företags interna förutsättningar betonas. Detta resursorienterade synsätt

innebär att strategier inte bör byggas upp främst kring externa möjligheter, utan

kring ett företags egna styrkor. Forskare inom detta synsätt hävdar att företag i en

omvärld där kunders preferenser varierar och kundernas identitet och teknologin

för att serva dem hela tiden förändras, bör utgå ifrån de egna resurserna och de

unika förutsättningar de har. Detta eftersom de menar att marknadsorienterade

strategier inte kan erbjuda den stabilitet och varaktighet som krävs för långsiktigt

strategiskt handlande. (DeWit & Meyer, 1998)
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Efter att ha tagit del av dessa två synsätt väcktes vårt intresse för att undersöka vad

som karaktäriserar marknads- respektive resursorienterade företag. Då vi, som

tidigare nämnt, uppfattar teleoperatörsbranschen som dynamisk och präglad av

hård konkurrens, vilket ställer höga krav på aktörerna ifråga, ansåg vi att detta var

en intressant bransch för vår studie. Ett annat skäl till att vi valde just denna

bransch var att teleoperatörsmarknaden under senare år genomgått stora

förändringar och ännu inte varit föremål för studier av detta slag. Vi ansåg därför

att denna bransch lämpade sig väl för en undersökning om drivkrafter bakom

strategiskt handlande.

Den snabba förändringstakt, som vi anser prägla teleoperatörsbranschen, ställer

enligt tidigare forskning som nämnt höga krav på företags strategiska handlande.

Samtidigt finns det även forskning som indikerar att den höga utvecklingstakten

har ökat kraven på att företag ska vara strategiskt flexibla. Till följd därav är det

enligt oss inte bara intresseväckande att studera hur företag handlar strategiskt,

utan också hur de ändrade förhållandena ställer krav på organisationers flexibilitet.

Efter att ha läst om de två ovan nämnda synsätten fann vi det således inte bara

intressant att undersöka vad som utmärker marknads- respektive resursorienterade

företag, utan också vilka flexibilitetsaspekter som kännetecknar de två synsätten.
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1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar marknads-

respektive resursorienterade företag samt vilka skillnader som finns i deras sätt att

skapa strategisk flexibilitet.

För att utforska detta ämnar vi att utgå ifrån följande frågeställningar:

•  Hur tar sig marknads- respektive resursorientering uttryck i företags strategiska

handlande?

•  Hur går resurs- respektive marknadsorienterade företag tillväga för att skapa

strategisk flexibilitet?

•  Vilka särskiljande attribut kan tillskrivas ett marknads- respektive

resursorienterat företag i en bransch?

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att i vår studie inrikta oss på teleoperatörsbranschen och har därmed

avgränsat studien till denna bransch. Inom branschen ifråga har vi avgränsat oss till

att endast studera operatörer som agerar på såväl den fasta som på den mobila

telefonimarknaden.

1.5 Uppsatsens värde och för vilka den är av intresse
Efter att vårt intresse för drivkrafter bakom företags strategiska handlande och

flexibilitet hade väckts, fördjupade vi oss i litteratur inom områdena i fråga.

Litteraturstudierna gjorde att vi kunde konstatera att dessa ämnen tidigare inte

undersökts empiriskt i någon större utsträckning. Av denna anledning anser vi att

vår studie är ett bidrag av värde inom områdena ifråga.
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Uppsatsen vänder sig till två olika publiker. För det första ser vi den som ett

teoretiskt bidrag där personer som i framtiden vill studera de faktorer vi fördjupat

oss i kan söka kunskap och inspiration till nya undersökningsidéer. För det andra

menar vi att uppsatsen kan vara intressant för organisationer som vill sätta sig in i

de ämnesområden vi behandlar. I och med att teleoperatörsbranschen är en relativt

nyetablerad bransch, som inte varit föremål för studier av just detta slag tidigare,

kan vår uppsats även vara av betydelse för personer med intressen i denna bransch.

Dessutom kan den vara intressant för personer intresserade av branscher liknande

denna.

1.6 Uppsatsens disposition
Uppsatsens första kapitel, Introduktionen, beskriver bakgrunden till den här

studien. Kapitlet har även ett diskuterande stycke där läsaren introduceras i

ämnesproblematiken. Detta stycke mynnar i sin tur ut i uppsatsens syfte.

Kapitel nummer två i denna uppsats, Metoden, syftar till att öka förståelsen för,

och tillgängligheten av, uppsatsens övriga delar. Här beskrivs vilken syn vi som

författare har på verkligheten och på kunskap. Dessutom redogörs för vilket

tillvägagångssätt som vi valt för studien. Ändamålet med detta kapitel är

följaktligen att ge läsaren förståelse för hur vi har resonerat och vilka huvudsakliga

föreställningar vi har.

I efterföljande kapitel i uppsatsen, Referensramen, presenteras den teoretiska ram,

som kommer att användas när vi sedan analyserar det insamlade

informationsmaterialet. Den teoriram som här målas upp fungerar således som ett

underlag för tolkning av det empiriska stoffet. Ytterligare en funktion denna

referensram fyller är att ge en förförståelse för de frågeställningar uppsatsen

bygger på.
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Det fjärde kapitlet, Kommentarer och tankar kring referensramen, är en

avrundning till referenskapitlet. I detta kapitel redovisar vi kommenterar och våra

egna reflektioner kring de teorier vi valt att behandla i referensramen. Detta gör vi

för att läsaren ska få en uppfattning om hur vi som författare betraktar

referensramen.

Den insamlade information som ligger till grund för analysen presenteras i kapitel

fem, Empirin. Informationen struktureras efter de intervjuer med

branschanalytikern och intervjupersonerna på fallföretagen och som vi genomfört.

Företagen och personerna i vår undersökning har anonymiserats och därför

förekommer inga namn i detta kapitel.

Det sjätte kapitlet, Analysen, innefattar uppsatsens analys, vilken görs utifrån vad

som framkommit i empirin och utifrån den förförståelse vi har tillägnat oss under

studiens gång. I detta kapitel förs således, utifrån de teorier som redogjorts för i

referensramen, en analys av och diskussion kring det insamlade materialet.

Det sjunde och sista kapitlet, Slutsatser, sammanfattar de resultat vi nått. Här

knyter vi an till syftet och svarar på de frågor som ställts i syftesspecificeringen i

det inledande kapitlet. Dessutom diskuterar vi idéer till fortsatt forskning.
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2 Metod

Detta kapitel syftar till att öka förståelsen för, och tillgängligheten av, uppsatsens

övriga delar. Vi kommer i kapitlet att beskriva vår syn på verkligheten och på

kunskap, samt redogöra för vilket tillvägagångssätt vi valt för vår undersökning.

En redogörelse för undersökningens upplägg och genomförande anser vi vara

relevant för att ge läsaren en möjlighet att avgöra vilken vikt vi som författare

tillskriver tankar och resonemang som förs i uppsatsen. Målet med detta kapitel är

följaktligen att ge läsaren förståelse för hur vi har resonerat och vilka

huvudsakliga föreställningar vi har. Detta vill vi göra för att ge läsaren möjlighet

att förstå och bedöma uppsatsen utifrån de utgångspunkter vi har haft. Valet av

metod och källor kritiseras fortlöpande i kapitlet.

2.1 En individbaserad verklighetssyn
En persons individuella erfarenheter och föreställningar påverkar i våra ögon i stor

utsträckning hur omvärlden betraktas. Alla har vi våra egna referensramar, som

influerar våra tolkningar av omgivningen. De referensramar människor har är

således individberoende och omfattar alla de normer och värderingar personen i

fråga besitter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). I linje med detta kan sägas att

vi, likt Nonaka & Takeuchi (1995), anser att kunskap, till skillnad från

information, utgörs av faktorer såsom värderingar, erfarenheter, bedömningar och

insikter. Dessutom är vi, likt nämnda författare, av åsikten att dessa faktorer

härstammar från den referensram den individ, som tar del av informationen och

omvandlar den till kunskap, har (Nonaka & Takeuchi, 1995). För att information

ska kunna omvandlas till kunskap måste den lärande förstå informationen och veta

hur den ska användas. Kunskapsöverföring har ägt rum först då mottagaren

absorberat och använt sig av informationen. I och med detta blir kunskap

individuell och personlig, eftersom både förståelsen och användandet skiljer sig åt
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individer emellan. (Davenport & Prusak, 1998) Liksom ovan förda resonemang

vittnar om, ser vi på sambandet mellan information och kunskap som att en

individs kunskap är detsamma som av individen bearbetad information.

De olika referensramar forskare har kan grupperas in i paradigm. Ett paradigm är

den samling grundläggande teorier och världsåskådningar som vetenskapsmän

utgår från i sina studier (Gilje & Grimen, 1992). Vi betraktar således inte

verkligheten som en företeelse, som på ett objektivt sätt kan återges. Anledningen

till detta är att verkligheten är ett fenomen som endast kan beskrivas subjektivt,

eftersom den filtreras genom en persons bakgrund och de värderingar denna person

har (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). I enlighet med detta är vår syn att

verkligheten uppfattas på skilda sätt av olika människor. Enligt oss innebär detta

att vi inte anser oss stå utanför det fenomen vi studerar. Istället är vi av åsikten att

vår bild av verkligheten, det vill säga vår subjektiva konstruktionen av densamma,

påverkar våra iakttagelser. Detta åskådningssätt benämner Eriksson &

Wiedersheim-Paul (1999) ett socialkonstruktivistiskt synsätt.

Insamlade data talar aldrig för sig själva, utan måste alltid tolkas (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1999). Följden blir därför, i enlighet med diskussionen förd i

stycket ovan, att vår gestaltning av strategiskt handlande och strategisk flexibilitet

formas av våra personliga erfarenheter och åsikter. Vid studiens början hade vi

redan en viss förståelse för ämnet som denna uppsats behandlar, vilket har påverkat

vår tolkning av den insamlade informationen. Vår avsikt med denna studie har

därför, i enlighet med det vi diskuterat ovan, inte varit att återge en objektiv bild av

det vi granskat, utan att återge vår subjektiva bild av undersökningsområdet.

För att uppnå trovärdighet för de resultat vi kommer fram till har vi strävat efter att

öppet redogöra för gjorda antaganden och för hur vi betraktar verkligheten. Vi är,

som författare, medvetna om vår subjektivitet och har därför bemödat oss att
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reducera graden av subjektivitet i vår studie. Genom att sträva efter att inte ha

förutfattade meningar om undersökningens utfall, menar vi att vi har arbetat för att

uppnå vad Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) kallar en begränsad objektivitet.

2.2 Kunskap som en helhet
Diskussionen vi fört ovan, där vi hävdar att tolkningar alltid görs utifrån egna

föreställningsramar och uppfattningar, indikerar att vår inställning går i linje med

det hermeneutiska synsättet. Inom detta synsätt anses det att forskaren ständigt

tolkar det han eller hon iakttar och att sinnesintryck alltid är influerade av dennes

förförståelse för den studerade företeelsen (Thurén, 1998).

I anknytning till att begreppet hermeneutik behandlas nämns ofta den

hermeneutiska cirkeln som till stora delar bygger på holismen, vilken innebär att en

persons kunskap om omvärlden kan ses som en sammanhängande helhet.

Ändamålet med den hermeneutiska cirkeln är att påvisa sambandet mellan det som

skall tolkas, förförståelsen forskaren har om ämnet och den kontext som frågan ska

tolkas i. I linje med detta resonemang anser Gilje & Grimen (1992) att forskaren

ständigt bör förflytta sig mellan del och helhet, referensram och empiri. Detta för

att uppnå en ökad förståelse för undersökningsområdet och för att utveckla sin

tolkning av verkligheten (Gilje & Grimen, 1992).  Vi delar nämnda författares

åsikt och menar således att vår bild av studiens undersökningsområde har

omformats av de erfarenheter vi gjort under arbetets gång. Att skriva denna uppsats

har varit en process, där vi lärt oss mer om undersökningsområdet under hela

vägen. Detta har lett till ökad förståelse, som i sin tur har lett till nya frågor. Denna

process av kunskapsbildande har vi ämnat reflektera i denna uppsats.
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2.3 Angreppssätt
Med denna studie har vi haft som målsättning att se tendenser och mönster i

handlandet hos företag och utifrån detta frambringa en teoretisk diskussion kring

problemområdet. Detta kan beskrivas som en induktiv ansats. Induktion,

utforskandets väg, innebär att forskaren utifrån enskilda fenomen i verkligheten

sluter sig till mer generella teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).

Emellertid har denna studie inte en utpräglat induktiv inriktning, eftersom vi

genom att ha fördjupat oss i teorier som vi anser vara relevanta för

undersökningsproblemet har erhållit en viss förförståelse till problematiken. Denna

förförståelse har utgjort grunden för undersökningen och de slutsatser som vi har

dragit med utgångspunkt från detta material. Av denna anledning anser vi denna

studies ansats vara abduktiv. Den abduktiva ansatsen innebär att forskaren som

utgångspunkt har ett problemområde, därefter studerar litteratur för att sedan göra

empiriska undersökningar och slutligen, ännu en gång, återgår till teorierna

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Denna metod fokuserar på de underliggande

mönstren och utgår från att skapa en förståelse för det undersökta området. Den

abduktiva ansatsen skiljer sig således från den induktiva främst genom att den

inbegriper förförståelse. (Molander, 1993) Som hermeneutiker är det möjligt att

dra paralleller mellan abduktion till den hermeneutiska cirkeln (Alvesson &

Sköldberg, 1994), som vi redogjorde för i stycket ovan. Detta eftersom det redan

vid studiens början förelåg en viss förförståelse, som sedan har förändrats och

under arbetets gång lett till omtolkningar, vilket kan ses som en rörelse i den

hermeneutiska cirkeln. Vi menar således att en viss förståelse redan fanns vid

studiens upprinnelse och att tolkning av data har gjorts utifrån denna. Denna

beskrivning anser vi ligga närmast vår angreppssätt i denna undersökning.
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2.4 Hur har vi gått tillväga?
För att erhålla relevant data för denna studie ansåg vi att ett tillvägagångssätt som

kan liknas vid fallstudier av ett antal företag var att föredra. Kännetecknande för en

fallstudie är att undersökningen görs på basis av ett mindre antal fall, vilka studeras

mer noggrant och i flera dimensioner. Fallstudier görs följaktligen för att ett

helhetsperspektiv på det studerande problemet ska uppnås. (Lundahl & Skärvad,

1999) vilket kan knytas an till vår diskussion om hermeneutik och att en persons

kunskap om omvärlden kan ses som en sammanhängande helhet. Emellertid

ämnade vi inte bara att beskriva företags strategiska handlande, utan också att

tränga ned på djupet för att få en mer fullständig bild. Därmed har vi strävat efter

att förstå varför företagen agerar på ett visst sätt, samtidigt som vi har undersökt

hur företag skapar strategisk flexibilitet. Det tillvägagångssätt vi har valt för att

undersöka flera perspektiv i organisationerna kan jämföras med det som Merriam

(1994) beskriver som tolkande fallstudier. Enligt Merriam (1994) innebär detta

tillvägagångssätt att beskrivningar av studerade företeelser ges, samt att

informationen sedan används för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska

förutsättningar.

Vid genomförandet av en fallstudie genomgås vanligen ett antal moment, vilka

anses typiska. Dessa moment är; datainsamling, beskrivning av empirisk

information, tolkning av data och slutligen sökande efter gemensamma mönster i

de undersökta fallen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Detta förfarande stämmer väl

överens med hur vi har utfört denna studie.

I denna uppsats har vi analyserat tre olika fall, i form av företag. Fallstudier har,

som nämnt, visat sig vara användbara när ett fåtal objekt, såsom företag eller

branscher, undersöks ur ett antal aspekter (Lundahl & Skärvad, 1999). Den

huvudsakliga avsikten med en fallstudie är inte att generalisera utifrån de resultat
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forskaren når, utan att dra slutsatser vad gäller det eller de specifika fall som

undersöks (Patel & Tebelius, 1987). Beroende av antalet fall som studeras, vilket

är en avvägning forskaren måste göra mellan djup och bredd i studien, är det dock

möjligt att göra jämförelser och därefter dra vissa generella slutsatser (Lundahl &

Skärvad, 1999). Vi anser att vi i vår undersökning inte har kunnat dra några

generella slutsatser, eftersom vår studie utgår ifrån endast tre fallföretag, varför vår

åsikt är att studien snarare är djup än bred. Därmed menar vi att slutresultaten av

undersökningen inte kan anses vara tillräckliga för att generella uttalanden sak

kunna göras. Vår avsikt har heller inte varit att dra några generella slutsatser.

Däremot har vår intention varit att kunna urskilja mönster och se tendenser av en

mer allmängiltig karaktär i det material vi har samlat in. Ett önskemål med denna

studie, från vår sida, har däremot varit att genom våra fallstudier öka förståelsen

för undersökningsområdet. Av dessa anledningar anser vi att studier av ytterligare

fallföretag inte skulle vara av betydande vikt för vår avsikt med studien.

2.4.1 En studie med kvalitativa intervjuer

I vår undersökning har vi lämnat utrymme åt respondenterna att själva beskriva hur

företagen i fråga handlar strategiskt, samtidigt som vi har låtit dem att dela med sig

av sina tankar bakom detta. Detta stämmer väl överens med vad Kvale (1997)

betecknar en kvalitativ metod, eftersom det primära syftet med denna metod är att

få en djupare förståelse av ett specificerat fenomen. Valet att använda ett kvalitativt

tillvägagångssätt influerades av det faktum att vi som forskare, vilket tidigare

diskuterats, anslutit oss till det socialkonstruktivistiska synsättet, vilket innebär att

det inte finns några rätta, objektiva eller sanna svar. I linje med ståndpunkten i

detta synsätt har vår avsikt således varit att uppnå en ökad förståelse för

undersökningsområdet och inte att finna en absolut sanning.

Även Alvesson & Sköldberg (1994) behandlar ämnet kvalitativ metod. Nämnda

författare menar att forskaren ska sträva efter att identifiera de främmande eller
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relativt okända företeelser som finns kring det studerade fenomenet. Det är detta

som de menar att den kvalitativa metoden också möjliggör. (Alvesson &

Sköldberg, 1994). Forskaren strävar enligt denna metod således efter en djup och

holistisk förståelse, samtidigt som det är viktigt att både kunna förstå och förklara

det studerade fenomenet i fråga (Holme och Solvang, 1997). Detta ligger i linje

med vårt resonemang om motiven till att vi har valt att utföra fallstudier, samt i

linje med de tankegångar vi har redogjort för i samband med hermeneutiken och

holismen. Vi anser följaktligen att den kvalitativa metoden är lämplig för vår

studie, eftersom ändamålet med denna är att skapa en djupare förståelse för de

behandlade ämnesområdena.

2.4.2 Insamling av data

Vår avsikt med denna studie har inte endast varit att utreda hur företag handlar,

utan också, vilket diskuterats i samband med vårt val att utföra en kvalitativ studie,

att förstå tankarna bakom detta agerande samt att undersöka vilka krav på

flexibilitet som ställs på företag. Vi har därmed haft som mål att erhålla nyanserade

beskrivningar av studiens område. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) är

intervjuer den datainsamlingsmetod som i störst utsträckning tillåter forskaren att

observera respondenten, följa upp intressanta frågeställningar samt att gå djupare

in på vissa ämnesområden. På grund av dessa skäl anser vi att intervjuer är det

tillvägagångssätt som bäst fullgör vårt syfte, varför vi i denna undersökning har

valt att använda intervjuer som primär datainsamlingsmetod.

Vi ansåg att intervjuerna i möjligaste mån skulle genomföras i form av öppna

samtal. Detta eftersom detta tillvägagångssätt ger möjlighet för den intervjuade

personen att i större utsträckning utöva inflytande på diskussionen, än under

förhållanden där strukturerade frågemallar används (Kvale, 1997) Detta anser vi

vara viktigt eftersom det i överensstämmelse med Kvales (1997) resonemang ger

plats för respondenten att dela med sig av sina egna tankar kring problemområdet.
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I genomförandet av våra intervjuer har vi använt oss av en frågeguide där vi ställde

upp ramar för de frågeställningar vi ville vidröra under intervjun. Våra intervjuer

har därför baserats på så kallade dialogutvecklande frågor, vars syfte är att

stimulera respondenterna till att utveckla sina tankar och funderingar kring

problemet (Kvale, 1997).

Intervjuerna vi har utfört har varit öppna och fria. Vi valde att genomföra dem på

detta vis eftersom vi likt Lundahl och Skärvad (1999) är av åsikten att intervjuer

bör vara mer person- än informationsorienterade. Analogt med dessa författares

mening och i likhet med det vi behandlat under föregående rubrik anser vi att

öppna intervjuer har ett större djup än strukturerade. Vi har sålunda valt att ge våra

intervjuer en, vad Lundahl & Skärvad (1999) kallar, semistrukturerad karaktär, då

denna form av intervju tillåter en viss struktur, samtidigt som den ger utrymme för

individuella anpassningar genom att olika följdfrågor kan ställas till olika

respondenter.

I detta sammanhang anser vi det vara lämpligt att belysa den så kallade

instrumenteffekten, som kan bidra till mätfel och därmed försämra

undersökningens trovärdighet (Lekvall & Wahlbin, 1993). Denna effekt kan ha sin

grund i det är möjligt att vi, genom att ställa andra eller ytterligare frågor, skulle ha

kunnat fånga in områden som skulle ha kunnat vara intressant för studiens utfall. I

enlighet med Lekvall & Wahlbins (1993) resonemang skulle studiens resultat

därmed ha kunnat påverkas i en annan riktning. Vi anser dock att vi delvis har

motverkat risken för mätfel genom att ställa utvecklande följdfrågor istället för att

ställa styrande sådana. Genom att låta andra personer granska och kommentera vår

intervjuguide innan intervjuerna genomfördes, menar vi dessutom att vi har

minskat risken för att våra frågor inte fångade upp de områden som varit relevanta

för vår studie. Dessutom undvek vi i detta syfte att ställa direkta frågor. Istället

strävade vi efter att få respondenterna att diskutera kring olika händelseförlopp
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som företaget ifråga gått igenom. Därmed ville vi öppna upp för en diskussion

kring hur och varför företaget agerat samt var organiserat på ett visst vis. Detta

gjorde vi, som nämnt, för att i möjligaste mån undvika mätfel samt för att försöka

förstå och ringa in deras agerande.

Vilka har vi intervjuat?

Information som forskarna själva samlar in kallas primärdata. Primärdata kan

insamlas på två sätt: genom en kvalitativ insamlingsmetod eller på ett kvantitativt

vis. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) I denna studie har vi, som nämnt,

använt oss av den kvalitativa metoden och genomfört intervjuer. De intervjuer vi

har genomfört behandlade delvis relativt känsliga och företagsspecifika strategiska

frågor. Fallföretagen samt de personer vi har intervjuat behandlas därför anonymt,

vilket gör att inga namn heller nämns i studien.

Att vi valt att utföra vår studie inom teleoperatörsbranschen kan medföra att de

resultat vi  har kommit fram till ser annorlunda ut, än om vi hade utföra den i en

annan bransch, med  annorlunda förutsättningar. Detta gör, som nämnt tidigare, att

vi inte har för avsikt att dra generella slutsatser som är applicerbara i alla

branscher.

Som nämnt har vi inom ramen för denna studie även valt att intervjua en

branschanalytiker. Detta val gjordes därför att vi ville veta hur en person som är

inte är en av aktörerna i branschen uppfattade densamma och de olika

operatörernas handlande. Ytterligare en anledning till detta val var att vi önskade

att belysa den undersökta företeelsen utifrån flera synvinklar och på detta sätt bidra

till att uppnå den begränsade objektivitet vi eftersträvar. Detta har följaktligen skett

genom att vi förutom att intervjua personer på fallföretagen också intervjuat en

oberoende branschanalytiker. En ytterligare åtgärd i linje med detta är att vi har

bett våra respondenter att i allmänna ordalag beskriva sin bransch och därmed inte
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bara sitt eget handlande. Genom detta vill vi få, och ge, en mer nyanserad bild av

vårt problemområde.

Vad gäller val av fallföretag fick vi genom branschanalytikern reda på att det inom

teleoperatörsbranschen finns företag som bara inriktar sig på fast telefoni, företag

som endast opererar på mobiltelefonmarknaden samt företag som agerar på båda

dessa marknader. Vi valde att utföra vår undersökning bland de företag som agerar

på såväl den fasta som på den mobila telefonimarknaden. Anledningen till detta val

var att vi, efter den inledande intervjun med nämnda branschanalytiker, fick

intrycket att de flesta operatörer i branschen inte renodlat håller sig till fast eller

mobil telefoni. Ytterligare ett skäl till att vi valt att undersöka företag, som arbetar

inom både fast- och mobiltelefoni, var att branschanalytikern var av åsikten att det

blir allt svårare att göra en distinkt åtskillnad mellan dessa områden.

Vid vårt urval teleoperatörer använde vi oss av Gula Sidorna

(http://www.gulasidorna.se) på Internet för att söka efter ”teleoperatörer”. Av de

företag som fanns listade där, och som var verksamma inom både fast och mobil

telefoni, lottade vi fram vilka som skulle bli våra studieobjekt. Detta

tillvägagångssätt kan ha medfört att utfallet av undersökningen skulle sett

annorlunda ut om lotten fallit på andra företag. Vår uppfattning är dock att den bild

vi fått av företagen i branschen är homogen i den utsträckning att ett annat urval

inte skulle ha haft något större inflytande över studiens resultat. Det vi med

intervjuerna ville uppnå var, som tidigare nämnt, att kunna urskilja mönster och se

tendenser av en mer allmängiltig karaktär i det material vi samlat in, vilket vi anser

att vi med dessa tre fallstudier uppnått. Vi menar således att studier av ytterligare

fallföretag inte skulle vara av betydande vikt för studiens utfall.

Vårt urval av respondenter på företagen gjordes utifrån att vi efter att ha

presenterat vår undersökning på varje företag frågade oss fram till vilka personer
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som kunde tänkas vara insatta i de frågor vi var intresserade av. Även detta

förfarande kan ha medfört att vår studie skulle fått ett annorlunda utseende om vi

intervjuat andra personer inom företagen. Att vi har talat med personer med olika

befattning på de olika företagen kan också ha inneburit att resultaten vi kommit

fram till inte skulle ha blivit desamma om vi hade intervjuat individer med samma

befattning på alla företag. Vi är dock av uppfattningen att alla de personer vi har

talat med varit väl insatta i de aktuella områdena och att deras olika befattning

därav var av mindre betydelse. Vidare valde vi att intervjua personer som arbetat

en längre tid inom företagen och som trots att de hade olika tjänster och positioner

i företagen hade insikt i de frågor vi ställde. Att intervjua andra personer inom

företagen ansåg vi således inte vara givande, då dessa personers information

därmed skulle hamna allt längre från utgångsproblemet och därmed inte bidrag

med mycket ny information.

Hur många intervjuade vi?

Som forskare kan det vara knepigt att avgöra hur många intervjuer som bör utföras

innan ett resultat kan anses vara trovärdigt. För att få en övergripande förståelse

och bild av studiens empiriska fält började vi, som nämnt, vår insamling av empiri

med att intervjua en branschanalytiker. Vi förstod då att operatörerna inom

branschen väl känner till varandra. I och med detta gav respondenterna på

företagen en bild inte bara av sin egen, utan också varandras strategier och

handlande, vilket gjorde att vi snart fick en bild av undersökningsföretagen och av

branschen över lag. Med andra ord såg vi ett mönster bestående av likheter i

respondenternas beskrivningar av teleoperatörerna och hur dessa arbetar. När detta

mönster hade framkommit ansåg vi att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra

undersökningen särdeles mycket ny information. Allt som allt utförde vi intervjuer

med två respondenter på vart och ett av tre företag, samt en intervju med en

oberoende branschanalytiker, vilket summeras till totalt sju intervjuer.
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Antalet respondenter på varje företag bestämdes även det utifrån likheter i de svar

vi erhållit. Det vi menar är att vi vid genomförandet av den andra intervjun på

respektive företag såg att de svar vi fick, i hög grad liknade de svar vi erhållit vid

de första intervjuerna. Därför ansåg vi, efter att ha utfört två intervjuer på varje

företag, att vi hade erhållit den information vi önskade.

Resonemanget fört i styckena ovan, om vad som legat till grund för de beslut om

vilka och hur många vi intervjuat i företagen, anser vi stämma överens med

författaren Merriams (1994) åsikter. För att underlätta för den mindre rutinerade

forskaren ger denne författare en viss vägledning, som indikerar när det kan vara

dags att upphöra med genomförandet av intervjuer. För det första menar Merriam

(1994) att forskaren inte behöver intervjua fler personer då denne upptäcker att

intervjupersonernas kunskapsområden hamnar allt längre bort från

utgångsproblemet. Således blir det mindre väsentligt att intervjua fler individer då

dessa personers information inte direkt ligger inom problemområdet ifråga och

följaktligen inte har omedelbar relevans för studien. Ett andra kännetecken, som

indikerar att forskaren inte behöver intervjua fler personer, är att kategorierna

börjar bli mättade. (Merriam 1994)  Med det menar Merriam (1994) att

informationsinsamlandet har kommit till en punkt då vidare insamling inte ger

speciellt mycket ny information. Därmed understiger nyttan av att genomföra

ytterligare intervjuer den energi dessa tar i anspråk. (Merriam, 1994) En ytterligare

tendens, som enligt Merriam (1994) tyder på att ytterligare intervjuer inte krävs, är

att mönster kan skönjas i det insamlade materialet. Denna uppfattning stämmer väl

överens med vad vi anser och hur vi har resonerat vad gäller antalet genomförda

intervjuer.

Intervjusituationen

Våra respondenter fick innan intervjuerna genomfördes information om vilka

områden vi ville diskutera, för att de på så sätt skulle kunna ha möjlighet att vara
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förberedda. Varje intervju varade mellan en och en halv till två timmar. Under

intervjuerna har vi använt oss av en bandspelare för att spela in samtalen. Vi

frågade alltid om vi fick lov att spela in samtalet och ingen av respondenterna hade

något att invända i denna fråga. Vi valde att gå tillväga på detta sätt för att minska

risken att missa värdefulla kommentarer och synpunkter. Naturligtvis kan kritik

riktas mot detta tillvägagångssätt, då det kan bedömas vara hämmande för

respondenten och minska dennes känsla av att kunna tala fritt. Vi har dock inte

uppfattat detta som ett problem då vi var mycket tydliga med att försäkra

respondenterna om att den information de lämnade skulle behandlas helt anonymt

och att vi var de enda som skulle lyssna på inspelningarna. Dessutom uppfattade vi

genomgående atmosfären under intervjuerna som avspänd, vilket vi menar vara ett

ytterligare skäl till att vi anser att intervjupersonerna var öppenhjärtiga och inte

stördes av bandspelaren.

Efter genomförandet av varje intervju har vi skrivit ut informationen med hjälp av

banden och förda minnesanteckningar. Därefter har intervjupersonerna fått ta del

av den sammanställning vi gjorde. De hade då möjlighet att komma med

synpunkter samt bekräfta eller ändra på våra tolkningar av svaren på frågorna.

Denna åtgärd har vi vidtagit för att minska risken att vi misstolkat respondenternas

svar. Vi har även fått tillåtelse att citera intervjupersonerna, men då gått med på att

behandla såväl personer som företag anonymt.

När människor träffas kan det sägas att en social interaktion sker. Även i

forskningsintervjun råder ett samspel mellan individer, intervjuaren och den

intervjuade reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt (Kvale, 1997).

Vi är därför av åsikten att en interaktion formas och utvecklas av de individer som

deltar. Det är således omöjligt att helt komma undan det faktum att den mänskliga

faktorn har en stor inverkan vid möten mellan olika människor. Lekvall & Wahlbin

(1993) behandlar i samband med detta två källor till uppkomst av mätfel, nämligen
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respondenteffekten och intervjuareffekten. Exempel på respondenteffekten är att

människor kan svara oärligt när de konfronteras med direkta frågor, dels för att de

önskar framställa sig själva i bättre dager, men även för att helt enkelt tillfredsställa

intervjuaren med ett ”snyggt” svar. Respondenten kan även känna sig tvungen att

svara, eller förstå frågan fel och därmed ge ett missvisande svar. Gissningar från

respondentens sida kan också leda till att svaren är mindre rättvisande.

Intervjuareffekter som kan förekomma vid en intervju är att intervjuaren genom sitt

utseende, beteende eller bara genom sitt kön eller sin ålder kan påverka

respondenten och därmed även dennes svar. Ytterligare en effekt av detta slag är

att intervjuaren kan misstolka respondentens svar.

Möjligheterna att påverka uppkomsten av dessa effekter är enligt Lekwall &

Wahlbin (1993) begränsade. Att avgöra i vilken utsträckning allt det ovan nämnda

förekommit under våra intervjuer är mycket svårt, då det inte finns några ”sanna”

svar att jämföra med de svar vi erhållit. Vi kan därmed inte heller med säkerhet

säga i vilken utsträckning vi lyckats att undvika dessa oönskade effekter.

2.5 Litteraturstudier
Data som redan dokumenterats om ett visst fenomen benämns sekundär

information. Denna information har således inte initialt insamlats för studien

ifråga, utan dokumenterats i samband med tidigare undersökningar. Sekundär data

är passande att använda speciellt i ett tidigt skede av studien när forskaren försöker

skapa en generell kunskap om området som ska undersökas. (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1999)

I avsikt att undersöka och utveckla vår kunskap inom vårt problemområde började

vi studien med att teoretiskt fördjupa oss i vårt ämne. Detta gjorde vi genom att

insamla sekundärdata i form av teoretisk litteratur. Utöver teorier som vi fann på

detta vis sökte vi även artiklar som handlade om de ämnen som vi behandlar. Det
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vi under litteraturgranskningen fann vara användbart för undersökningen

presenteras därför i kapitlet där den teoretiska referensramen står att finna. I detta

kapitel har vi således skapat en bas för de teoretiska områden vi behandlar i vår

studie: drivkrafter bakom strategiskt agerande och strategisk flexibilitet. I urvalet

av vilken referenslitteratur som vi skulle använda oss av i vår studie har vi utgått

från litteratur som vi bedömt vara betydelsefull för studiens problemområde. Att av

alla författare, som behandlat de områden vi undersöker, välja ut de vi anser passa

vår studie, var inte lätt. Vi har givit utrymme åt författare som, enligt vår mening,

kompletterar varandra inom varje teoretiskt område. Vår uppfattning är att dessa

författare tillsammans ger en för studien tillfredsställande bild av de teoretiska fält

som behandlas.

Ändamålet med referenskapitlet är att det ska påvisa hur denna studie kan

positionera sig i det teoretiska fältet samt att det ska skapa en förförståelse för de

frågeställningar studien baseras på. Dessutom fungerar referensramen som en bas

för tolkning och analys av den empiri som presenteras i kapitel fyra. Det är

följaktligen inte meningen att referensramen i sig ska utgöra en bild av de faktiska

förhållanden som råder, utan vår ambition har varit att vara öppna för vad den

empiriska undersökningen kan visa. De presenterade teorierna utgör således en

verktygssamling för vår analys av insamlad empiri.

2.6 Fick vi reda på det vi ville veta?
Vi har strävat efter att få en nyanserad bild av verkligheten, en bild som inte endast

präglats av en individs perspektiv. Vi är dock medvetna om att vi endast har utfört

sju intervjuer och att detta är ett begränsat antal frågesamtal för detta syfte.

Vår uppfattning är att våra respondenter var intresserade av och engagerade i de

områden vi behandlade under intervjuerna. Detta faktum anser vi ha bidragit till att

vi nått en djupare förståelse för respondentens åsikter och på detta sätt kunnat
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inhämta den information vi anser vara viktig för studien. Således menar vi att vi

fått ut det vi önskade av intervjuerna.
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3 Referensram

Nästa steg i vår uppsats är att presentera den teoretiska ram, som vi kommer att

använda när vi i kapitel sex analyserar vårt insamlade material. Den teoriram som

här målas upp fungerar således som ett underlag för tolkning av det empiriska

stoffet, som presenteras i nästa kapitel. Ytterligare en funktion denna referensram

fyller är att ge en förförståelse för de frågeställningar uppsatsen bygger på. Vi har

valt att dela in detta kapitel i tre huvuddelar som behandlar: marknadsorientering,

resursorientering och strategisk flexibilitet.

3.1 Inledning
Efter att vårt intresse för drivkrafter bakom företags strategiska handlande hade

väckts fördjupade vi oss i litteratur inom ämnet. Då vi gjorde detta såg vi, som

nämnt, att det inom litteraturen gick att urskilja två skilda uppfattningar om hur

företag handlar strategiskt: det marknads- respektive resursorienterade

perspektivet.

Av denna orsak presenteras i detta kapitlets första del det marknadsorienterade

synsättet och teorier som representerar detta mer traditionella betraktelsesätt. Dessa

teorier präglas av åsikten att företag bör vara externt orienterade och att de främst

ska sträva efter att förstå och svara på förändringar i omvärlden för att därigenom

lära känna och hantera spelets regler (Jaworski & Kohli, 1993). Mot detta synsätt

presenteras i kapitlets andra del det resursorienterade perspektivet. Uppfattningen

inom det sistnämnda synsättet är att företag bör utgå från sina interna

förutsättningar, snarare än från extern påverkan (Barney, 1995). Dessa två skilda

perspektiv behandlar således hur företag agerar strategiskt. I samband med detta

har vi uppmärksammat att D’Aveni (1995) hävdar att den turbulenta och

konkurrensutsatta miljön som omger företag idag har gjort att kraven på deras
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strategiska handlande har ökat. Samtidigt har vi tagit fäste på att Brewster et al

(2000) hävdar att omvärldens snabba förändringstakt fordrar att dagens företagen

blir än mer flexibla till sin natur. I en omgivning där förändringstakten är hög

menar vi att det därmed inte bara är intressant att studera hur företag handlar

strategiskt, utan också hur de föränderliga förhållandena ställer krav på

organisationers flexibilitet. Efter att ha läst om de två ovan nämnda synsätten

väcktes därför vårt intresse för vilka flexibilitetsaspekter som karakteriserar

respektive orientering. Av denna anledning presenteras i kapitlets tredje del teorier

om strategisk flexibilitet.

3.2 Det marknadsorienterade perspektivet
Innan valda författares syn på marknadsorientering utvecklas djupare kan det

underlätta för läsaren om en förklaring av marknad och en definition av

marknadsorientering ges. Därför inleds detta avsnitt med en förklaring av dessa

sammanhängande begrepp.

Marknaden kan, i detta sammanhang, ses som den plats där utbud och efterfrågan

möts. Marknadsorientering, i sin tur, innebär att företag med utgångspunkt i

marknadens struktur och efterfrågan formar sin strategi. (Jaworski & Kohli, 1993)

Beträffande detta sistnämnda begrepp ligger följande definition till grund för vår

fortsatta studie:

"Being market oriented implies delivering products and services valued by
consumers, usually accomplished through ongoing monitoring of market conditions
and adaptation of organizational responses"

(Barrett & Weinstein, 1998 s. 57)
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3.2.1 Företagets omgivning i fokus

Efter att nu ha definierat marknadsorientering kan det vara på sin plats att behandla

hur denna åskådning tar sig uttryck inom forskningslitteraturen och hur teorierna

säger att ett marknadsorienterat företag kan skapas. Förespråkare för det

marknadsorienterade perspektivet anser, som nämnt, att företag inte bör vara

självcentrerade. Istället, hävdar de, bör företag ta omgivningen som utgångspunkt

för det strategiska handlandet. Företag bör, argumenteras det, vara marknadsdrivna

och externorienterade i sitt agerande. En analys av omvärlden anses därför utgöra

grunden för identifiering av attraktiva marknadsmöjligheter och utformande av

organisationens utseende. Förespråkare för det marknadsorienterade perspektivet

menar i linje med detta att företag är relativt små aktörer i ett stort spel. Detta gör

att organisationers beteende endast i begränsad utsträckning kan ha visst inflytande

över utvecklingen på marknaden men inget företag kan fundamentalt ändra

förändringarnas riktning. Tvärtom, företag som inte följer utvecklingen blir

eliminerade. De som inte passar in i den nya omgivningen dör, medan de som

anpassat sig till de förändrade förutsättningarna blomstrar. (DeWit & Meyer, 1998)

Utgångspunkten är således att företag bör utgå från marknadens spelregler i sitt

strategiska handlande:

”Identifying the needs and wants of the target market - and delivering products and
services that satisfy these needs - is key to the attainment of organizational goals”

(Day, G.S., i Berthon & Hulbert, 1999, s 37)

Grundtanken i det marknadsorienterade synsättet är följaktligen att företag tjänar

på att identifiera kundbehov som de själva kan tillfredställa bättre än vad

konkurrenterna för närvarande gör. När kunderna väl vunnits och en

marknadsposition säkrats, måste företagen sedan konstant arbeta för att försvara

och utveckla sin position genom att utgå från omgivningens förändringar. Det

gäller dock inte bara att analysera marknads- och industristruktur, utan också

specifik efterfrågan, styrka, position och intention hos alla större marknadsaktörer.
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Ett företags resurser ses i detta sammanhang som ett medel för att avläsa

marknaden och svara på dess förändringar. (Jaworski & Kohli, 1993)

Det ska understrykas att marknadsorientering inte endast innefattar att reaktivt

svara på omgivningen, utan också att i förväg försöka förutspå hur kunders

önskemål och marknadsarenan i sin helhet kommer att se ut i framtiden. Det är

således viktigt att kunna förutsäga branschens framtida utseende, men samtidigt

betonas att ett mindre formellt arbete med flera alternativa handlingsplaner är att

föredra framför långsiktiga formella affärsplaner. Detta eftersom de förstnämnda

lämnar ett större utrymme för de svängningar som den föränderliga omvärlden

erbjuder. (Barret & Weinstein, 1998)

I korthet handlar det marknadsorienterade synsättet således om

marknadspositionering samt om att förstå och svara på omvärldens snabba

förändringar - att lära känna spelets regler. (Jaworski & Kohli, 1993) Att

betoningen inom detta synsätt läggs på företagets omgivning, vill vi visualisera

med bilden nedan. Pilarna i figuren påvisar samspelet mellan företaget och dess

strategi respektive omgivningen och företagets strategi:

Figur 1: Strategifokus marknadsorientering
Källa: Egen bearbetning av Grant (1998), sidan 107
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3.2.2 Branschen som utgångspunkt

Inom en marknad kan ett antal olika positioner som ger lönsamhet identifieras.

Enligt det marknadsorienterade synsättet bör företag sträva efter att avläsa

marknaden och utifrån dess struktur hitta sin position på denna. Det är enligt

nämnda synsätt företagets förmåga att, i förhållande till konkurrenterna, anpassa

sig till externa faktorer, som avgör hur väl det lyckas. (Porter, 1980) För att vara

konkurrenskraftig krävs, i enlighet med denna åskådning, att företaget fokuserar på

marknadsbehov, -vilja och -efterfrågan. Av denna anledning betonas inom

synsättet kundrelationer, vilka kan ge företaget unika och värdefulla insikter i

marknadsbehovet. Vidare är uppfattningen inom detta perspektiv att det är det av

vikt att företaget försöker förstå behoven hos sina kunder, sprida denna förståelse

inom organisationen samt samordna alla aktiviteter utifrån denna förståelse. Detta

för att skapa ökat kundvärde. Företagets resurser ses därmed som ett medel för

förtaget att hålla uppsikt över och anpassa sig till omvärlden. Uppgiften är sedan

att utnyttja omvärldens förutsättningar till att utveckla överlägsna lösningar för de

identifierade behoven. (Narver & Slater, 1999)

Branschanalysen som verktyg

Kundorientering är dock inte nog i sig självt anser Porter (1980). Även om

efterfrågan och utbudsfluktuationer på kort sikt påverkar lönsamheten, är

branschstrukturen i sin helhet också viktig att ta i beaktande, då den påverkar den

långsiktiga lönsamheten. Vidare är uppfattningen att företag, efter att ha bestämt

sitt konkurrensområde, bör positionera sig utifrån branschens struktur, vilket

kräver analys av omvärlden. (Porter, 1980)

För analys av branschstrukturen har Porter (1980) utvecklat en modell, som kan

fungera som ett verktyg i positioneringen för det marknadsorienterade företaget.

Modellen kallas The Five Forces och innefattar fem omvärldskrafter: kunders
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förhandlingskraft, leverantörers förhandlingskraft, substitutprodukter, nya

konkurrenter och konkurrensintensitet mellan befintliga konkurrenter. (Porter

1980). Porter menar följaktligen att dessa krafter är avgörande för hur företaget kan

positionera sig och handla strategiskt för att vara lönsamt (Porter, 1979):

“They highlight the critical strengths and weaknesses of the company, animate the
positioning of the company in its industry, clarify the areas where strategic changes
may yield the greatest payoff…”

(Porter, 1979, s 138)

Med kunders och leverantörers förhandlingskraft åsyftar Porter deras möjligheter

att utöva påtryckningar på företaget och dess lönsamhet. Närvaron av substitut är

ytterligare en faktor som utgör ett hot om att minska ett företags lönsamhet och

därför bör företag enligt Porter vara vaksamma på om eventuella substitut dyker

upp. Detta genom att substitutprodukter kan sätta en gräns för vilka priser som

företaget kan ta ut och därmed minska en organisations potentiella marginaler.

Vidare utgör svårighetsgraden för nya konkurrenter att etablera sig på markanden

ett hot som företaget måste beakta. Nya deltagare i en bransch för med sig ny

kapacitet, hoppet om att vinna marknadsandelar och ofta ansenliga resurser. Ju

lättare det är för nya spelare att komma in, desto större är hotet. Sist men inte minst

har, enligt Porter (1980), konkurrensintensiteten bland existerande konkurrenter

betydelse för vilken lönsamhet ett företag kan generera och vilken position som

kan vara lönsam att inta. Av denna anledning, menar denne författare, att det är

viktigt att hålla konkurrenterna under uppsikt. (Porter, 1980)

Det Porter (1980) menar är att företag i sitt strategiska arbete bör ägna dessa

omvärldsfaktorer uppmärksamhet och räkna in dessa krafter i sin strategi för att

vara konkurrenskraftiga. Modellen fungerar således som ett redskap i

identifieringen av de externa krafter som är avgörande för företaget att ta hänsyn
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till. Kärnan i denna modell är följaktligen att det är marknaden som styr ett

företags strategiska handlande.

3.2.3 Transaktionskostnadsteorin som en ytterligare dimension

En ytterligare teori som kan sägas utgå från det marknadsorienterade perspektivet

är transaktionskostnadsteorin. Fokus ligger här, som namnet indikerar, på

transaktionskostnader. Teorin behandlar hur dessa kostnader varierar beroende på

om en viss funktion är integrerad i företagets organisation, i hierarkin, som teorins

förespråkare väljer att kalla det, eller om den köps in från marknaden (Masten &

Williamson, 1999). Detta är av avgörande betydelse för företagets strategiska

handlingsalternativ, menar förespråkarna av denna teori. Det grundläggande

begreppet, transaktionskostnad, syftar till de informations- och sökkostnader som

uppstår i sökandet efter den optimala lösningen. Utgångspunkten är således, att om

marknaden kan erbjuda en viss funktion till ett lägre pris än den kostnad företaget

får stå för om det väljer att utföra funktionen själv, bör företaget välja att köpa in

tjänsten utifrån. (Masten & Williamson, 1999) En ytterligare ståndpunkt i linje

med detta är att fullständig information aldrig kan insamlas, då detta skulle bli för

kostsamt. Nyttan av att söka informationen måste därmed vägas mot

transaktionskostnaderna som uppstår. (Tallberg, 1999) Till följd därav kan det

sägas att marknaden indirekt har inflytande över organisationers agerande.

Transaktionskostnadsteorin behandlar således orsakerna till varför företag väljer att

agera samt strukturera sig på ett visst sätt men även orsakerna till varför

organisationer över huvudtaget existerar:

"…firms exist because in some cases the cost of internal co-ordination are lower
than the costs of market transactions…"

(Douma & Schreuder, s 103)

Det är sålunda transaktionerna som avgör hur företags strategiska handlande tar sig

i form (Cox & Hines, 1997). Därmed kan de två olika former under vilka
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ekonomisk verksamhet drivs, hierarki eller marknad, analyseras och förklaras

utifrån de transaktionskostnader som är förknippade med dem. Olika transaktioner,

som syftar till att tillvarata olika effektivitetsfördelar, arrangeras utifrån de relativa

transaktionskostnader, som alternativen medför. (Tallberg, 1999) Därmed kan det

sägas att denna teori utgår från att det är de alternativa möjligheter som marknaden

erbjuder, som styr företags strategiska agerande.

3.2.4 Avrundning av det marknadsorienterade synsättet

För att knyta samman detta avsnitt av kapitlet menar vi att både de tankar som

underligger branschanalysen och transaktionsteorin har sin utgångspunkt i externa

och marknadsmässiga faktorer. Båda dessa teorier grundas, enligt oss, i ett

positioneringstänkande, men trots det skiljer sig deras utgångspunkter något åt.

Transaktionskostnadsteorin utgår från att det utifrån varje marknadsposition kan

identifieras ett antal strategiska handlingsalternativ, som kan minimera företagets

resursbehov och därmed minska dess kostnader. Fokus läggs därmed på

kostnadsmässiga faktorer, vilka vi menar inte vägs in på samma vis inom

branschanalysens ramar. Gemensamt för de båda teorierna är dock att de tar sin

startpunkt i marknadens förhållanden, genom att de utgår från att företag inte

skiljer sig väsentligt åt. Uppfattningen är, som vi ser det, att förklaringen till

företagets specifika konkurrensfördelar inte går att finna i dess specifika tillgångar,

utan i dess förmåga att avläsa marknaden.

Förutom att dessa två teorier har olika utgångspunkter menar vi att en ytterligare

skillnad föreligger. Denna skillnad består i att transaktionskostnadsteorin utgår från

att företag måste acceptera att strategiska beslutet görs utifrån bristande och

ofullständig information, vilket inte är något som vägs in i Five Forces-

resonemanget. Den sistnämnda teorin utgår enligt vår uppfattning ifrån att

kunderna på marknaden är heterogena, varför ingen strategi kan serva alla

kundgrupper. Vi menar att det inom nämnda teori istället poängteras att företag bör
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välja ett visst segment att rikta sig mot. Däremot är vår uppfattning att

transaktionskostnadsteorin inte gör något liknande antagande om

efterfrågestrukturen eller genomförbarheten av olika teknologiska lösningar.

Istället anser vi att det enligt denna teori är kostnaderna och inte företagets

teknologiska eller resursmässiga kapacitet som avgör dess strategiska beslut.

Trots att beskrivna skillnader föreligger mellan dessa teorier är vår åsikt att detta

inte är något som gör dem motsägelsefulla. Tvärtom menar vi att de grundläggande

antagandena i de båda teorierna är desamma, vilket gör dem konsekventa.

Dessutom är vår uppfattning att de fokuserar på faktorer som inte är helt relaterade

till varandra. Av denna anledning anser vi att dessa två teorier utgör två sidor av

samma mynt - det marknadsorienterade synsättet - och därför kompletterar de

varandra väl.

3.3 Det resursorienterade synsättet
Innan en redogörelse för vad det resursorienterade synsättet innebär görs, kan en

beskrivning av vad som menas med begreppet resurser vara på sin plats. Av denna

anledning inleds följande avsnitt med en definition av begreppet resursorientering

och hur resurser i detta sammanhang ses.

Utgångspunkten i det resursorienterade synsättet är att ett företags

konkurrensfördelar bör vara baserade på svårimiterbara resurser och förvärvandet

av exklusiva tillgångar. Tanken är att den unika resursbasen bör utgöra grunden för

det strategiska agerandet. (Foss & Knudsen, 2000):

"Common to these theories is the decisive importance given to the firm's internal,
rather than to its external conditions for understanding its competitive market
position"

(Foss & Knudsen, 2000, s. 13)
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Resurser brukar delas in i olika kategorier. I dessa sammanhang görs i regel en

distinktion mellan materiella och immateriella tillgångar. De förstnämnda handlar

om alla resurser som fysiskt kan ses, såsom fastigheter, maskiner och pengar.

(Itami, 1987) I motsats till materiella tillgångar är immateriella resurser inte direkt

synliga och tar generellt sett längre tid att utveckla. Inom de immateriella

resurserna kan kompetensrelaterade tillgångar samt relationer, som företaget har

med externa parter, urskiljas. (Lowendahl, 1997) Till de immateriella tillgångarna

hör även det anseende som företaget besitter. Det kompetensrelaterade spektrat av

tillgångar innefattar företagets specifika kunskap som tillåter det att agera

framgångsrikt inom ett specifikt område. Detta syftar till den kvalitetsmässiga

helhet som företaget kan uppnå vid kombinationen av ett antal skickligheter.

3.3.1 Företagets insida i fokus

Den resursorienterade strategiteorin utgår ifrån att företag har skilda

förutsättningar. Det handlar om egenskaper som särskiljer aktörerna, såsom

förmågor, resurser och interna aktiviteter. Genom att koncentrera sig på rätt

kompetenser kan en högre effektivitet uppnås, både kostnads- och kvalitetsmässigt,

menar Hamel & Prahalad (1990), förespråkare för detta synsätt. Den

resursorienterade teorin fokuserar således på huruvida företaget tillverkar något

värdefullt eller unikt, som kan utgöra en grund för det strategiska agerandet.

Utifrån den unika resursbasen bör sedan marknader väljas, anpassas eller skapas

för att kunna utnyttja de specifika styrkor som företaget har. (Barney, 1995) I

förhållande till det marknadsorienterade synsättet skiftar fokus härmed från

företagets externa omgivning till dess interna miljö. I det resursorienterade

synsättet ställs därmed företagets resurser och kompetenser i centrum, vilket vi vill

åskådliggöra i figur två. Pilarna i figuren påvisar samspelet mellan företaget och

dess strategi respektive omgivningen och företagets strategi:
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Figur 2: Strategifokus resursorientering
Källa: Egen bearbetning av Grant (1998), sidan 107

3.3.2 Resurserna som utgångspunkt

Uppfattningen inom detta synsätt är att företaget självt, genom sina tillgångar och

kompetenser, utgör en mer stabil bas från vilken företaget kan utgå när den externa

miljön är under ständig förändring. Därmed anses det som företaget är kapabelt att

göra vara en pålitligare grund för det strategiska handlandet, än det som företaget

söker att tillgodose. Att kontinuerligt vidareutveckla och investera i sina resurser

ses därför som nödvändigt. (Grant, 1998) Enligt det resursorienterade synsättet

råder resursheterogenitet, vilket gör att ett företags resurser inte lätt kan kopieras

eller föras över till andra företag, det vill säga att resurser är icke-imiterbara och

orörliga. Uppfattningen är att om så inte vore fallet, skulle alla företag, på grund av

att de har identiska resurser, implementera samma strategier, och det skulle då vara

omöjligt att uppnå en varaktig konkurrensfördel. (Barney, 1996; Grant, 1998)

Det resursorienterade synsättet utgår sålunda ifrån att konkurrensfördelar kan

härledas från företagets tillgångar. En enstaka resurs kan vara orsak till en

konkurrensfördel men det kan också handla om ett flertal olika resurser som

genom sin unika karaktär eller inbördes synergi skapar flera fördelar gentemot

andra företag i en bransch. Uppfattningen inom detta paradigm är följaktligen att

det för framgång i en bransch krävs minst en, men ofta flera, konkurrensfördelar
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grundade på distinkta resurser, som de andra företagen inte har. Det som är

avgörande när ett företag ska besluta om att internalisera en resurs eller köpa in

den från marknaden är om resursen kan anses utgöra en strategisk

konkurrensfördel. (Barney, 1995)

Resursanalysen som verktyg

För att utveckla företagets konkurrensfördelar är det, enligt förespråkare av

resursorientering, viktigt att företaget aktivt arbetar för att identifiera de resurser

som kommer att behövas i framtiden. För att göra detta krävs det att företaget

arbetar för att analysera sina resurser för att på detta sätt bli medvetna om vilka av

dessa som kan skapa konkurrensfördelar. Dessutom är det, enligt det

resursorienterade perspektivet, av vikt att organisationen har kännedom om hur

företagets resurser hävdar sig i förhållande till konkurrenternas. Det handlar

således om att ha kunskap om inom vilka områden som företaget har relativa

styrkor och relativa svagheter, för att kunna avgöra en resurs betydelse. (Barney,

1995)

I motsats till de marknadsorienterade författarna anser förespråkare av

resursorientering följaktligen att en internt inriktad analys, som grund för det

strategiska handlandet, är att föredra framför en extern branschanalys. Ett av de

verktyg för att utveckla konkurrensfördelar som förespråkas inom de

resursorienterade teorierna är Gap Analysis. Denna analys innebär att företagets

resurser och kapaciteter utvärderas med hänsyn till deras relativa styrkor och

svagheter i förhållande till konkurrenternas motsvarande tillgångar. För att

möjliggöra utveckling av konkurrensfördelar krävs att företaget har en systematisk

och långsiktig strategisk planering, vilken kan ha sin grund i en analys av detta

slag. Ändamålet med Gap Analysis är just att företaget ska kunna utveckla

konkurrensfördelar och en strategi som tar tillvara på de interna styrkor, som

resursbasen ger. Genom att företaget utvärderar sina resurser och ställer dem i
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relation till vad det de facto behöver kan företaget upptäcka luckor i sin resursbas -

tomrum som behöver fyllas för att strategin på bästa sätt ska kunna skapa

konkurrensfördelar. (Grant, 1998)

Det är en analys av detta slag som bör ligga till grund för det resursorienterade

företagets strategiska beslut, såsom beslut om att internalisera eller köpa in en

resurs från marknaden. Tanken är således att de resurser som inte anses utgöra

strategiska konkurrensfördelar med fördel kan köpas från marknaden istället för att

ingå i företagets egen resursbas. (Barney, 1995)

3.3.3 Innovation och teknik som en ytterligare dimension

Som redan nämnt förespråkar de resursorienterade författarna inte i första hand

marknadsundersökningar som redskap i det strategiska arbetet, även om de anser

att denna form av undersökningar kan utgöra ett verktyg för att finjustera välkända

produktkoncept för att tillfredsställa en viss kundgrupps efterfrågan. Uppfattningen

är dock att detta sällan är ett redskap som kan användas för utveckling av helt nya

produktkoncept. Av denna anledning är det, enligt Hamel & Prahalad (1990),

nödvändigt att satsa på den mest avancerade tekniken och sätta den direkt i

händerna på de mest sofistikerade och krävande kunderna för att vidga gränserna

av existerande produktkoncept. (Hamel & Prahalad, 1990)

Inom det resursorienterade synsättet betonas således vikten av innovation och

strategisk förnyelse. Uppfattningen är att företagen skall arbeta proaktivt med den

operationella och strategiska verksamheten, istället för reaktivt. Genom att gå

utanför branschens givna ramar och logik kan företagen skapa nya värden för

kunderna. Det gäller att våga använda resurserna för att bryta mot spelreglerna och

omdefiniera branschen för att finna nya sätt att konkurrera. (Hamel, 1998) Detta

kan ske genom att nya företag byggs upp runt just tekniska förmågor och
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skickligheter. Produkterna eller marknaderna inom vilka kapaciteterna utnyttjas är

i detta fall av sekundär vikt.

Förespråkare av resursorientering ser följaktligen en risk med att vara ledd av

kunder istället för att ha den egna verksamheten och innovationsförmågan som

ledsagare. Det förstnämnda kan, som Hamel & Prahalad (1994) uttrycker det, inte

bara innebära risken att vara en evig efterföljare, utan också nackdelen att det

kundledda företaget ständigt måste fråga sig vilka som egentligen är deras kunder.

Många företag har fått lära sig den hårda läxan att dagens kunder inte alltid är

morgondagens. Varje företag som inte kan göra mer än att svara på existerande

kunders uttalade behov kommer snabbt att bli eftersläntrare. (Hamel & Prahalad,

1994)

3.3.4 Avrundning av resursorienteringsavsnittet

För att summera det resursorienterade avsnittet kan sägas att detta synsätt, enligt

vår åsikt, fokuserar på att den främsta framgångsfaktorn inte består i att göra

samma saker som andra företag. Hamel (1998) och Hamel & Prahalad (1990,

1994) hävdar i likhet med Barney (1995, 1996) och Grant (1998) att företag istället

för att lokalisera de mest attraktiva industrierna bör anamma en strategi som

utnyttjar företagets resurser. Det går, som vi ser det, emellertid att urskilja vissa

skillnader i vad de olika resursorienterade författarna betonar. Barney (1995, 1996)

och Grant (1998) går, enligt oss, ett steg längre i sina resonemang än övriga nyss

nämnda författare och betonar att ett företag bör försöka att utveckla och utnyttja

de resurser som särskiljer företaget från dess konkurrenter. Enligt Barney (1995,

1996) och Grant (1998) handlar resursanalysen således inte endast om att utnyttja

existerande resurser, utan att fylla luckor i resursbehovet och att bygga ut

företagets resursbas.
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Att företag måste bryta mot de rådande spelreglerna i branschen och hitta nya

vägar att konkurrera på, är något som Hamel (1998) betonar. Detta är dock inte

något som övriga författare, som behandlats under detta avsnitt, tar upp.

Vi anser att den utgångspunkt de resursorienterade författare vi har presenterat har

är densamma. Emellertid är vår uppfattning att de inte fokuserar på samma

aspekter, vilket gör att de, enligt vår åsikt, utgör bra komplement till varandra.

3.4 Strategisk flexibilitet
Då en organisations miljö idag präglas av en ökad förändringstakt ställs inte bara

högre krav på företagets strategiska handlande, utan detta medför även andra

former av krav. Mot bakgrund av att konkurrensen mellan företag, liksom

innovationstakten, har ökat, fordras att organisationer blir mer flexibla till sin

natur. Flexibilitet är ett krav för att en organisation ska ha möjlighet att vara

framgångsrik eller för att den överhuvudtaget ska överleva. För att ett företags

strategier ska kunna anpassas till de nya och snabbföränderliga förhållanden som

utvecklingen ger upphov till krävs strategisk flexibilitet. (Brewster et al, 2000)

De ökade anspråken på att företagen ska vara anpassningsbara har med andra ord

lett till krav på att de ska vara flexibla i många avseenden (Brewster et al, 2000).

Synen på hur företag ska kunna skapa denna flexibilitet skiljer sig dock mellan

olika författare. Nedan presenteras några författares syn på hur flexibilitet kan

uppnås.

3.4.1 Vad innebär strategisk flexibilitet?

Begreppet strategisk flexibilitet har sedan början av 1990-talet förekommit allt

flitigare inom forskningslitteraturen. Emellertid kan det sägas vara en term som i

realiteten härrör från de klassiska strategitermerna. Hart (i Nilsson, 1995) är en av

de författare som redan på 1930-talet definierade begreppet strategisk flexibilitet:



39

"Strategic flexibility is to enable a course of action to be modified in accordance with
an encountered situation which may capriciously deviate from prior anticipation"

(Hart, i Nilsson, 1995, s. 16)

Strategisk flexibilitet har således till uppgift att höja effektiviteten i företagets

kommunikation, planer och strategier och åsyftar en organisations förmåga att

hantera förändringar i de hot och möjligheter den möter (Grewal & Tansuhaj,

2001). Strategisk flexibilitet handlar följaktligen om företagets förmåga att

ompositionera sig på marknaden, att ändra spelreglerna eller anpassa de nuvarande

strategierna. (Harrigan, 1986)

Strategisk flexibilitet handlar dock inte uteslutande om att anpassa de strategiska

val som görs till förändringar i omvärlden. DeMarie et al (1998) tillhör en grupp

författare inom området som väljer att gå ett steg längre i sitt resonemang. Dessa

författare hävdar att en organisations omvälvande omvärld ställer krav på ständig

och mer omfattande omvärdering. De menar att strategisk flexibilitet inte bara ska

gälla de strategiska valen, utan även omfatta företags- och organisationsstrukturen.

Nämnda författare väljer att se strategisk flexibilitet som ett företags kapacitet att

vara förutseende och att snabbt kunna svara på förändrade förhållanden genom en

anpassning på alla organisationsnivåer. Det centrala i DeMarie et als (1998)

resonemang är följaktligen att organisationen hela tiden måste utvecklas och

förnyas. Utifrån denna grundläggande tanke väljer de att beskriva fem aspekter

utifrån vilka organisationen har möjlighet att skapa strategisk flexibilitet. Dessa

aspekter innebär att företaget bör: utöva strategiskt ledarskap, utveckla dynamiska

kärnkompetenser, skapa flexibel tillverkning, skapa strategiska allianser samt

utveckla en flexibel organisation. (DeMarie et al, 1998)

Det finns således en mängd olika sätt att se på strategisk flexibilitet. Denna studie

utgår från att begreppet innebär de handlingsalternativ en organisation besitter för

att svara på oväntade förändringar. Detta ligger även i linje med Sanchez (1997)
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syn på ämnet. Denne för en diskussion kring begreppet och väljer att definiera

strategisk flexibilitet som:

"The condition of having strategic options that are created through the combined
effects of an organisation’s co-ordination flexibility in acquiring and using flexible
resources to respond on changing conditions."

(Sanchez, 1997 sida 72)

Sanchez (1997) samt Heene & Sanchez (1997) behandlar i och med detta ett antal

beaktansvärda aspekter inom ämnet. Dessa författare menar att strategisk

flexibilitet bör skapas genom att företaget utvecklar kärnkompetenser, utformar

produkter uppbyggda i moduler, skapar en flexibel tillverkning och har en flexibel

organisationsstruktur. De menar således att företag bör sträva efter att uppnå

flexibilitet även i själva framtagningen av produkter och tjänster samt att dessa ska

vara uppbyggda i moduler. Med Heene & Sanchez (1997) resonemang i åtanke kan

det mer traditionella sättet, enligt vilket företag agerar för att hantera

flexibilitetskrav, kritiseras. Den mer traditionella synen på flexibilitet innebär ett

fokus på effektivitetsoptimering av nuvarande processer, för att bättre kunna svara

på den föränderliga omvärlden. Heene & Sanchez (1997) ser emellertid att företag

inte endast bör arbeta med att utveckla de befintliga processerna, utan att de även

bör vara öppna för att genomföra mer omfattande förändringar, som ny teknik och

nya marknadsmöjligheter tillåter. Deras resonemang kan därmed ses som ett

kompletterande sätt att hantera en osäker framtid i och med att det på en mer

fundamental nivå fokuserar på vilka interna flexibilitetsmöjligheter som processer

och produkter kan ge. Genom att arbeta med flexibilitet på detta sätt ökar

organisationens möjligheter att hantera förändrade förutsättningar, menar nämnda

författare. (Heene & Sanchez, 1997)

3.4.2 Olika dimensioner av strategisk flexibilitet

Det finns, som nämnt, många olika dimensioner av flexibilitet. Dessa kan överlag

delas in i interna och externa faktorer. Med intern flexibilitet avses förmågan att
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snabbt ställa om de egna resurserna. Extern flexibilitet syftar däremot till hur

snabbt företaget kan göra anpassningar i relationerna till externa parter och

omvärldsfaktorer. (Ljung et al, 1997) Under denna rubrik behandlas de

flexibilitetsaspekter som introducerades under föregående rubrik. I figur tre ges en

översiktlig bild som visar de perspektiv av strategisk flexibilitet som de olika

författarna presenterade ovan har och därmed även de olika dimensioner som

kommer att behandlas:

Strategiskt ledarskap
- Kärnkompetenser
- Produkter och tjänster i              moduler
- Flexibel  tillverkning
- Allianser
- Flexibel organisationsstruktur

Figur 3: Dimensioner av strategisk flexibilitet
Källa: Egen figur

Strategiskt ledarskap

En aspekt som är av betydelse för ett företags strategiska flexibilitet är det

ledarskap som präglar organisationen. Begreppet strategiskt ledarskap innebär att

företagsledaren är visionär samt att denne fungerar som en pådrivande katalysator

och skapar engagemang hos de anställda. (DeMarie et al, 1998)

Det strategiska ledarskapet har till syfte att stödja organisationens värdeskapande

processer genom att omsätta externt inhämtad information till konkreta och

operationella mål. Den strategiska ledaren ska motivera de anställda att engagera

sig i den dagliga operativa verksamheten och dess mål. Genom detta kan ledaren

bidra till både den kortsiktiga stabiliteten och den långsiktiga framgången. För att

den strategiske ledaren ska ha större möjligheter att vinna gehör är det även viktigt

att verksamheten vilar på en bas av gemensamma normer och värderingar,

DIMENSIONER AV STRATEGISK FLEXIBILITET
- Strategiskt ledarskap
- Kärnkompetenser
- Produkter och tjänster i moduler
- Flexibel  tillverkning
- Allianser
- Flexibel organisationsstruktur
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präglade av entreprenörsanda. Genom dessa har, enligt Rowe (2001), ledaren större

möjligheter att övertyga, stimulera och motivera de anställda. (Rowe, 2001)

Kärnkompetenser

Kärnkompetenser innebär den sammansättning av företaget färdigheter, som bidrar

till dess långsiktiga framgång och som kan ses som ett medel för att vinna

organisatorisk flexibilitet. (DeMarie et al 1998; Heene & Sanchez , 1997)

DeMarie et al (1998) bygger vidare på denna innebörd av begreppet och

understryker vikten av att organisationen identifierar sin kärnkompetens och

försöker att effektivisera den. dessa författare menar att företaget för att inte stanna

i utvecklingen också ständigt bör sträva efter att finna nya kompetensområden. Det

är denna process som möjliggör för företaget att skapa nya produkter eller vända

sig till nya marknader genom att det självt kan påverka den omgivande miljön.

Även för att personalen ska kunna ha den kunskapsnivå som krävs är

kompetensutveckling och utbildning nödvändigt. (DeMarie et al, 1998)

Heene & Sanchez (1997) för diskussionen om begreppet vidare och menar att

utvecklandet av kärnkompetenser syftar till att skapa strategiska

handlingsalternativ inför framtiden. Detta kan ske genom tillgång till en större

mängd olika resurser. Dessa författare förordar att företaget bör ha resurser som

både är kvalitativt lika och olika de resurser företaget i dagsläget har. Ett sätt att

göra detta är genom skapandet av slacks, vilket innebär att mer än en person eller

maskin tillsätts för en viss arbetsuppgift. Att skapa flexibla multiple-use resurser är

ytterligare ett förslag som rekommenderas. Det kan här handla om maskiner som

kan användas för bearbetning av flera slags produkter. (Heene & Sanchez, 1997)
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Produkter och tjänster uppbyggda i moduler

Utgångspunkten i denna flexibilitetsdimension är att produkter och tjänster ska

byggas upp så att de består av flertal ömsesidigt beroende enheter, så kallade

"moduler". Dessa moduler kan, kombinerade tillsammans, erbjuda en mängd

funktioner som kan särskilja en produkt från en annan. Denna flexibilitetsaspekt

handlar således om att göra produkter och tjänster nedbrytbara i komponenter, för

att öka möjligheterna att snabbt kunna förändra produkternas sammansättning.

(Heene & Sanchez , 1997)

Produktmodulerna gör det, enligt Heene & Sanchez (1997), möjligt för ett företag

att erbjuda en rad olika produktalternativ, vilket i sig ökar företagets möjligheter att

svara på marknadens förändringar. En ytterligare aspekt som kan öka flexibiliteten

inom ramen för denna flexibilitetsaspekt är en design av

produktmodularkitekturerna som möjliggör att komponenter som förväntas

utvecklas i framtiden kan sättas in i strukturen. Därigenom kan nya möjligheter att

snabbt skapa mer avancerade produkter eller tjänster öppnas. (Heene & Sanchez,

1997)

Flexibel tillverkning av produkter och tjänster

Den flexibla produktionsdesignen går ut på att organisationens processer ska kunna

brytas ned i olika processfunktioner, likt produkter i olika moduler. Det flexibla

tillverkningssystemet möjliggör därigenom snabba prioriteringsändringar, vilket

gynnar flexibiliteten. (Heene & Sanchez , 1997)

En tillverkningsarkitektur uppbyggd av moduler ökar företagets möjligheter att ge

ut ett större antal produktvariationer, eftersom komponenter kan mixas och

matchas inom arkitekturen. (Bartezzaghi & Spina, 1996) Den flexibla

tillverkningen kan designas så att förbättrade komponenter, som förväntas

utvecklas i framtiden, kan integreras i själva processen. Härigenom öppnas
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möjligheter för företaget att snabbare svara på de tekniska förändringar, som

omvärlden erbjuder. (Heene & Sanchez, 1997) Att företaget snabbt kan anpassa

resurserna gör även att signifikanta kostnader inte behöver läggas ned i vare sig

produkt- eller processdesign när nya produkter och tjänster ska tas fram (Acar et al,

1996).

Strategiska allianser

Strategiska allianser är en form av strategiskt samarbete med externa parter, där

organisationen kan dra nytta av de kompletterande kunskaper och resurser, som

den andre parten besitter. (D’Aveni 1995; DeMarie et al, 1998)

Ett av ändamålen med partnerskap av detta slag är således att inblandade parter ska

kunna dra nytta av varandras kompletterande  kunskaper inom områden, som de

själva inte är kunniga eller har kapacitet inom. (D’Aveni, 1995) Detta utgör en

möjlighet att stimulera produktutvecklingen. Genom att parterna delar både risker

och kostnader kan företagen snabbare och på ett mer kostnadseffektivt sätt

utveckla nya tekniker och gå in på nya marknader. (DeMarie et al, 1998) Både

vertikala och horisontella samarbetsformer är givande, menar förespråkare av

strategiska allianser, såsom DeMarie et al (1998). Vad gäller horisontella

samarbeten, tillåter de bland annat mindre företag att övervinna det gap som finns

mellan dem och större, kapitalstarkare företag. (DeMarie et al, 1998)

Flexibel organisationsstruktur

En flexibel organisationsstruktur innebär att utrymme lämnas åt anställda att fatta

egna beslut. Sympatisörer av denna aspekt, såsom Heene & Sanchez (1997), anser

att en horisontell struktur är att föredra, då en vertikal struktur tenderar att bromsa

upp organisationsutvecklingen. (Heene & Sanchez, 1997; DeMarie et al, 1998)

DeMarie et al (1998) utvecklar resonemanget vidare och poängterar att en platt

organisation tillåter en snabbare intern kommunikation, vilken bidrar till att
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strategiska handlingar på ett lättare sätt kan implementeras. (DeMarie et al, 1998).

I detta sammanhang understryker Bartezzaghi & Spina (1996) att anställda i alla

positioner ska involveras i problemlösandet och beslutsfattandet. Av denna

anledning är ökad delegering, handlingsfrihet och interaktion eftersträvansvärt. Ett

medel för att uppnå en ökad interaktion är att de anställda arbetar i tvärfunktionella

team, vilket gör att synergifördelar kan uppnås, eftersom resultatet av det en grupp

presterar normalt är större än det sammanlagda resultat som skulle uppnåtts om

personerna hade arbetat var för sig. (Bartezzaghi & Spina, 1996)

3.4.3 Avrundning av flexibilitetsavsnittet

De olika dimensioner av flexibilitet som presenterats i avsnittet under 3.4.2 speglar

de olika åsikter angående hur flexibilitet kan uppnås som vi, vid ett flertal tillfällen,

stött på i litteraturen. Det finns förvisso även ytterligare dimensioner av flexibilitet,

behandlade av dessa och andra författare, men de faktorer som här presenterats har

valts för att vi anser att de ger en, för studien, tillfredsställande bild av området.

Som avrundning till detta avsnitt kan dessutom sägas att strategisk flexibilitet

åsyftar ett företags förmåga att hantera förändringar i de hot och möjligheter det

möter (Grewal & Tansuhaj, 2001). Denna syn på strategisk flexibilitet anser vi

vara något som de olika författare vi behandlat, delar. Därmed menar vi att det

finns många likheter mellan de olika författarna i detta avsnitts resonemang om

begreppet. Emellertid har vi kunnat urskilja vissa skillnader. Beträffande DeMarie

et al (1998) är deras uppfattning att strategisk flexibilitet även innefattar krav på att

företag måste vara förutseende och snabba att svara på förändringar. Om vi

däremot ser till Heene & Sanchez (1997) betonar de, enligt oss, vikten av att

företag alltid har strategiska handlingsalternativ. Därmed menar vi att det

föreligger en skillnad mellan dessa författares åsikter. Detta eftersom den senare

anser att företaget bör vara förberett inte endast genom att försöka förutse vad som
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kommer att hända i framtiden, utan att det dessutom bör ha utarbetat alternativa

planer att utgå ifrån om det ena eller andra inträffar.

En ytterligare, och enligt vår mening än mer påtaglig skillnad, är att Heene &

Sanchez’ (1997) flexibilitetsaspekter kan sägas vara av mer produktionsinriktad art

än DeMaire et als (1998) dito, som enligt vår uppfattning är av det mer ”mjuka”

slaget. Vi menar dock att nämnda författares uppfattningar inte är motsägelsefulla

utan att de snarare belyser strategisk flexibilitet ur olika synvinklar. Vi vill till och

med hävda att dessa, och de andra i kapitlet behandlade författarna, har många

likheter, då de framhäver vikten av att organisationer ständigt bör arbeta för att

utvecklas och förnyas, för att vara framgångsrika.
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4 Kommentarer och tankar kring teorierna

I detta kapitel vill vi, som en avrundning till referenskapitlet, dela med oss till

läsaren av tankar och kommentarer kring de teorier vi valt att behandla i det

teoretiska kapitlet. I detta kapitel önskar vi härmed, efter att ha redogjort för

teorier inom de tre olika teoretiska områdena, dela med oss av en del egna

reflektioner som vi gjort under litteraturstudiens gång.

4.1 Reflektioner kring marknads- och
resursorienteringsteorierna

Beträffande de teorier som vi har behandlat, vill vi för det första påpeka att det

marknadsorienterade synsättet, trots sin externa fokus, inte helt bortser från vikten

av företagets egna resurser. Uppfattningen inom detta synsätt är att resurserna

krävs för att företaget ska ha någon möjlighet att fånga möjligheter som uppstår

(DeWit & Meyer, 1998). Inom detta synsätt anses det därför viktigt att, trots allt,

ha företagets styrkor och svagheter i minne när en extern position väljs. Detta för

att strategin ska vara genomförbar. Företagets resursbas bör dock, enligt

förespråkarna av marknadsorientering, inte vara utgångspunkt för strategiska

beslut. Istället bör de snarare ses som en potentiell begränsning i företagets

förmåga att implementera den bästa marknadsstrategin. (DeWit & Meyer, 1998)

Inom detta synsätt är åsikten därmed att företagets resurser ska användas som ett

medel för anpassning till omvärlden (Narver & Slater, 1999). I och med detta

menar vi att det kan det sägas att företagets resurser anpassas för att passa vald

marknadsposition.

På samma sätt vill vi understryka att det resursfokuserade synsättet inte helt bortser

från betydelsen av omvärldsfaktorer. Även om uppfattningen inom detta synsätt är

att företagets resursbas bör utgöra utgångspunkten för strategiska beslut, anses det



48

inte vara möjligt att helt ignorera marknadsfaktorer (DeWit & Meyer, 1998).

Synen på resurserna, inom denna åskådning, skiljer sig således från den

marknadsorienterade uppfattningen. Inom resursorienteringen är uppfattningen att

resurserna ska fungera som ett medel för proaktivt agerande på marknaden (Hamel,

1998). I enlighet med detta är åsikten att valet av marknad bör styras av vilka

resurser företaget har. (Barney, 1995)

Beträffande de två åskådningarna, marknads- och resursorientering, har vi kunnat

identifiera vissa faktorer som enligt vår åsikt skiljer dem åt. Om vi ser till

marknadsorientering i allmänhet, och branschanalysen i synnerhet, är vår

uppfattning att den syftar till att identifiera konkurrensfördelar nästan uteslutande i

termer av ett företags marknadsstyrka. Till skillnad från det resursorienterade

synsättet, som likställer företagets resurser med konkurrensfördelar (Barney,

1995), antas marknadsstyrkan inom det marknadsorienterade synsättet vara

identiskt med företagets förmåga att positionera sig på marknaden (Porter, 1980).

Det resursorienterade synsättet kan, som vi ser det, däremot sägas se på skillnader

mellan företag inom samma bransch. Detta synsätt fokuserar, enligt oss, således på

företagets interna karaktäristika sett i relation till konkurrenternas särdrag och på

hur dessa särskiljande drag, snarare än externa marknadsmekanismer, orsakar

resultatskillnader mellan företag. Enligt det resursorienterade synsättet är

uppfattningen, enligt vår mening, att resultatskillnader härrör från företagets

specifika resurser, som i sin tur kan ge konkurrensfördelar. Meningen inom

marknadsorienteringen ser vi däremot vara att resurser i sig inte är värdefulla, utan

att de endast i samband med utförande av vissa marknadsaktiviteter kan ge

konkurrensfördelar.

Utöver de skillnader vi valt att belysa i föregående stycke anser vi att det föreligger

en skillnad i de två åskådningarnas syn på bakomliggande orsaker till att företag

väljer att ha vissa resurser själva och köpa in andra från marknaden. Inom det
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marknadsorienterade perspektivet beror detta val på kostnadsfaktorer - vad som är

minst kostsamt att göra (Masten & Williamson, 1999). Däremot är uppfattningen

inom det resursorienterade synsättet att dessa beslut ska grundas på om resursen är

av strategisk vikt eller inte (Barney, 1995). En ytterligare skillnad mellan dessa två

paradigm är hur planeringen bakom det strategiska handlandet ses. Inom det

resursorienterade synsättet betonar Grant (1998) att det, för att företaget ska ha tid

och möjlighet att utveckla immateriella tillgångar, krävs en viss framförhållning

och en mer strukturerad planering. Detta kan ställas mot det utåtriktade

paradigmet, där vikten av att ha flera handlingsalternativ, snarare än en långsiktig

och formell planering, betonas (Barret & Weinstein, 1998). Enligt de

resursorienterade teorierna bör företag följaktligen inte styras av marknaden, utan

av den egna kapaciteten. Organisationen bör därigenom anpassa sitt handlande

därefter. (Hamel & Prahala, 1990) Detta anser vi göra att resursorienterade företag,

i teorin, i större utsträckning än marknadsorienterade, har möjlighet att sätta

spelreglerna inom sitt område och därigenom styra marknaden.

4.1.1 Teorier av normativ karaktär

I samband med diskussionen kring marknads- och resursteorierna vill vi i detta

kapitel tillägga att de teorier, som vi har studerat inom ramen för denna studie och

som har behandlat dessa två områden, enligt vår mening, har något av en

normgivande karaktär. Detta då nämnda teorier, enligt vår mening, snarare redogör

för hur företag ska agera strategiskt, än vilka slags företag som agerar på ett visst

sätt. Det vi menar är att teorierna inte behandlar vilken typ av företag som tenderar

att ha sin utgångspunkt i marknaden och vilka som utgår främst från företagets

interna förmågor och förutsättningar. Således saknar vi i dessa teorier en

diskussion kring vilka attribut företag, som anammar respektive synsätt, har. Efter

att vi har studerat den teoretiska litteraturen är vår uppfattning följaktligen att det

saknas teorier med större empiriskt fokus. Om teorierna i större utsträckning skulle

ha varit knutna till empiriska studier av detta slag, hade det måhända varit möjligt
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att urskilja fraktioner av företag där respektive synsätt skulle stämt bäst med

verkligheten. Av denna anledning strävar vi i denna studie efter att se om det finns

några attribut som kan sägas karaktärisera resurs- respektive marknadsorienterade

företag. Den analys vi gör av våra empiriska iakttagelser inom detta område

kommer därför att sakna teorianknytning.

4.2 Reflektioner kring flexibilitetsteorierna
Som nämnt hävdar D'Aveni (1995) att kraven på företags strategiska agerande, i

och med att företags omvärld har blivit mer turbulent och konkurrensutsatt, har

ökat. I linje med detta menar Brewster et al (2000) att, i och med att företags

omvärld präglas av en allt snabbare förändringstakt, kraven på att företag ska vara

flexibla, har ökat. Följaktligen anser vi att  kraven på att alla företag ska vara

flexibla, har ökat. Bild fyra nedan syftar till att visa att vi menar att strategisk

flexibilitet finns som ett grundläggande krav på företag:

Figur 4: Strategisk flexibilitet som ett grundläggande krav
Källa: Egen bearbetning av Grant (1998), sidan 107

Med anledning av det som behandlats i stycket ovan, anser vi det intressant att se

vilka flexibilitetsaspekter som karaktäriserar marknads- respektive

resursorientering. I enlighet med Ljung et al’s (1997) resonemang ämnar vi under

nästkommande rubrik därför kategorisera flexibilitetsfaktorerna i interna och
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externa faktorer. Detta därför att vi, med den förförståelse vi har och den

uppfattning vi har fått då vi studerat flexibilitetslitteraturen, menar att det finns

vissa samband mellan vilka flexibilitetsaspekter företag med respektive orientering

tillämpar. Den tolkning vi har som utgångspunkt är att de aspekter, som vi ser som

interna, är viktigare för företag som är resursorienterade. Detta eftersom det i

företag av detta slag är den egna förmågan och resurserna som är i fokus. På

motsvarande sätt är vår uppfattning att de faktorer, som kan klassificeras som

externorienterade, är viktigare för marknadsorienterade företag. Detta då vi anser

det troligt att dessa företag på grund av sin inriktning gärna söker sig till

externorienterade faktorer för att anpassa sig till nya förutsättningar och krav som

den snabbföränderliga omvärlden ställer.

4.2.1 Kategorisering av flexibilitetsdimensionerna

Till att börja med kan, enligt vår uppfattning, strategiskt ledarskap ses som en

extern aspekt av strategisk flexibilitet. Detta eftersom betoningen enligt vår

tolkning ligger på att ledaren ska vara vad DeMarie et al (1998) kallar en

katalysator, som formar mål och visioner utifrån rådande omgivning och är den

som motiverar de anställda att uppnå dessa mål.

Utvecklandet av kärnkompetenser handlar enligt vår mening däremot om ett aktivt

arbete för att utveckla olika typer av företagsspecifika resurser för att kunna

hantera en osäker framtid. Av denna anledning anser vi att det är en intern

dimension. Detta eftersom utgångspunkten är att företaget, inom dess egna ramar,

utvecklar sina kärnkompetenser, för att på detta sätt hantera den framtida

utvecklingen (DeMarie et el, 1998).

Vad gäller produkter och tjänster uppbyggda i moduler, anser vi att denna

dimension går att betrakta både som intern och extern. Intern ser vi den som,

eftersom det enligt Heene & Sanchez (1997) handlar om att företaget ska kunna



52

göra interna anpassningar i sin produktdesign. Den kan enligt vår uppfattning

också ses som extern, eftersom nämnda författare menar att denna

flexibilitetsaspekt syftar till att öppna möjligheter att dels implementera ny teknik,

som marknaden erbjuder, och dels sätta samman moduler för att snabbt kunna sätta

ihop produkter efter marknadens efterfrågan.

Beträffande flexibel tillverkning är vår åsikt att detta främst kan ses som en intern

dimension, eftersom dimensionen, i överensstämmelse med Bartezzaghi & Spinas

(1996) resonemang, syftar till att öka flexibiliteten inom företagets befintliga

interna system.

Bildandet av strategiska allianser med externa parter kan ses som ett extrovert

tillvägagångssätt att öka flexibiliteten. Att vi betraktar denna aspekt som extern

beror på att företaget, enligt D’Aveni (1995), inom ramen för denna

flexibilitetsdimension vänder sig utåt, till externa parter, för att uppnå strategisk

flexibilitet.

Slutligen ser vi flexibel organisationsstruktur vara en faktor av både det interna

och det externa slaget. Vi ser den som extern, eftersom en horisontell organisation

av denna typ dels gör att företaget har fler beröringspunkter med omvärlden och

dels för att den medverkar till att skapa en större handlingsfrihet. Detta bidrar i sin

tur till att medarbetarna, som enligt Bartezzaghi & Spina (1996) alla ska vara

involverade i problemlösandet, utifrån uppkomna externa möjligheter snabbt ska

kunna fatta beslut. Vidare gynnar organisationsformen, i överensstämmelse med

Heene & Sanchez’ (1997) resonemang, organisationsutveckling. Detta menar vi

innebära att större utrymme lämnas åt medarbetarnas kreativitet och kunskap,

vilket enligt vår mening gynnar företagets egna verksamhets- och

produktutveckling. Av denna anledning anser vi även att denna flexibilitetsaspekt

kan uppfattas som intern.
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Efter att vi nu har delat in de flexibilitetsaspekter som vi behandlar i interna och

externa faktorer, tycker vi att det är intressant att se om det finns några aspekter av

flexibilitet som är viktigare för företag som anammar det ena eller det andra

strategisynsättet. Vi anser det därför intresseväckande att undersöka vilka

flexibilitetsaspekter som våra fallföretag anammar och därmed vilka skillnader

som finns i deras sätt att skapa strategisk flexibilitet.
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5 Empiri

I detta kapitel redovisar vi den information vi samlat in och som sedan kommer att

ligga till grund för vår analys. Informationen är strukturerad efter de intervjuer vi

har genomfört. I den första delen redogör vi för vad den branschanalytiker vi talat

med har för åsikter om teleoperatörerna i branschen. Tanken med att redogöra för

vad denne anser är att ge en oberoende persons bild av operatörernas handlande

och deras roll i branschen. Ändamålet med den inledande delen är således att ge

läsaren en bakgrund och förståelse för situationen i branschen. Efter detta avsnitt

presenterar vi i tur och ordning den information som intervjuerna hos de olika

teleoperatörerna, gav oss. Vi har valt att här, och i efterföljande kapitel, i många

fall redogöra för den insamlade informationen som om att det är företagen som

delgivit oss den, trots att det egentligen är de personer vi intervjuat inom

fallföretagen som givit oss uppgifterna. Vi anser att detta sätt att presentera

informationen underlättar läsandet, genom att vi inte hela tiden behöver referera

till ”intervjupersonerna på fallföretagen”.

5.1 Branschanalytikern
Den branschanalytiker vi intervjuade jobbar som konsult på ett företag som är

inriktat mot telekomföretag. Under denna rubrik redovisas den information som

denne branschanalytiker delgav.

5.1.1 Branschens karaktäristika

På den svenska operatörsmarknaden märks främst några få stora aktörer. Särskilt

urskiljs här den marknadsledande aktören med en dominerande marknadsandel vad

gäller både fast och mobil telefoni. De andra tjänstetillhandahållarna är alltjämt

små och sammantaget har vardera en marknadsandel som endast överstiger några

procent av marknaden. En annan företeelse som präglar denna bransch är
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situationen att vissa operatörer är nätägare och andra inte. Inom branschen finns

följaktligen både operatörer som äger nät själva, det vill säga som äger

infrastrukturen som möjliggör telefoni, och operatörer som hyr in sig på andra

aktörers nät. Totalt sett finns det närmare ett tiotal företag på fasttelefonisidan som

är nätägare, medan situationen är något annorlunda på den mobila sidan där endast

tre företag äger nät. De investeringar som krävs för att bli mobilnätägare är mer

omfattande än de som är nödvändiga för att investera i ett nät av det fasta slaget,

vilket är en av anledningarna till att det finns färre innehavare av de förstnämnda.

Tidigare var de som ägde nät inte villiga att släppa in andra aktörer på näten.

Emellertid har, under senare år, en attitydförändring skett och dessa har nu börjat

hyra ut kapacitet i sina nät och låta andra operatörer använda denna infrastruktur

under eget märke. Anledningen till denna attitydförändring är att nätägarna vill få

in trafikintäkter, eftersom de har gjort stora investeringar i näten och därmed har

höga kostnader. Till följd därav har denna verksamhet för nätägarna kommit att få

en ökad ekonomisk betydelse och konkurrensen om att vinna hyresgäster har ökat.

Nätägarna har, enligt analytikern, dock fortfarande en speciell position i branschen

i och med att det inte finns några alternativ till denna infrastruktur, vilket gör att de

operatörer som inte själva äger nät är beroende av nätägarna.

Inom branschen finns operatörer som antingen är verksamma inom fast eller mobil

telefoni men merparten av aktörerna verkar inom båda områdena. Vad gäller dessa

olika inriktningar anser respondenten att det finns tydliga tendenser på att

traditionella kommunikationsformer har börjat att lämna plats för nya. Med detta

menas att de olika formera av telefoni, fast och mobil, smälter alltmer samman och

bildar en mer enhetlig och modern form av telefoni:

”Den fasta telefonin håller på att bli alltmer mobil.”
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Dessutom anser konsulten att branschen präglas av hög förändringstakt och hög

konkurrens mellan operatörerna. Detta genom att nya aktörer dykt upp, samtidigt

som många mindre framgångsrika operatörer, tvingas lämna marknaden. Detta gör

att branschbilden är under ständig förändring:

”Konkurrensen är stenhård och branschens utseende förändras hela tiden. Min tro
är att branschen kommer att se helt annorlunda ut om tre år mot vad den gör idag.”

5.1.2 Teleoperatörernas handlande

Enligt branschanalytikern kännetecknas branschen även av en snabb

innovationstakt. Systemleverantörerna och teleoperatörerna samarbetar ofta inom

detta område för att ta fram nya tekniska lösningar som kan leda till ett nytt

tjänsteutbud. Respondenten menar att det är branschledaren, som är störst rent

organisationsmässigt och äldst och är därför ”gamlingen”, som framför allt kan

sägas prägla branschens utseende:

”De är så stora att när de gör något så märks det.”

Att det märks när marknadsledaren företar sig något beror, enligt respondenten,

inte bara på att dess organisation är stor utan även på att den har störst kundbas och

därigenom även har stora finansiella resurser, vilket medför att det oftast ligger

först i utvecklingen. Eftersom branschledaren har funnits längst i branschen har

företaget också haft längre tid på sig att utveckla sitt kunnande. Därutöver är det

främst marknadsledaren som satsar mycket pengar på att utveckla nya produkter.

Företaget ifråga forskar och utvecklar således nya tjänster själva och tar fram

mjukvarulösningar till systemen. Det är även denna aktör som framför allt har

tillräckliga resurser för att ha råd att använda sig av ”trial and error-metoden” i sin

produkt- och affärsutveckling. Detta genom att det utvecklar nya produkter och

tjänster utan att först undersöka efterfrågan på dessa produkter. När något är

tekniskt möjligt erbjuder det detta till marknaden. I marknadsledarens fall är det
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sällan efterfrågan som förekommer utbudet utan snarare tvärtom, hävdar

branschanalytikern. I branschledarens situation är det tekniken och inte det

marknaden efterfrågar som styr dess utveckling:

”GPRS2 togs fram långt innan man visste att Internet skulle komma in i bilden, det
är ett typiskt fall när tekniken och inte efterfrågan har styrt vilka tjänster företaget
tagit fram.”

Det branschledaren gör får också inflytande över marknaden genom att andra

operatörer i regel är snabba med att följa dess exempel, genom att kopiera dess

tjänster och fastställa priser efter dess prissättning. Företaget fungerar därför som

en slags vägledare i branschen. Eftersom produkterna är lätta att kopiera blir dock

branschledaren sällan ensam om en idé länge:

”När ledaren tar fram ett lyckat koncept kopieras det i regel snabbt av
konkurrenterna.”

Överlag råder att merparten av operatörerna med små markandsandelar snarare

följer branschens utveckling och efterfrågan, än leder den, hävdar

branschanalytikern. Att tjänsterna är lätta att imitera medför också att

priskonkurrensen är hård. Prispressen spås dock minska i framtiden, eftersom

många aktörer förväntas bli uppköpta eller hopslagna. Analytikern ser således att

någon form av konsolidering kommer att ske.

Eftersom operatörernas omgivning präglas av en hög innovations- och

förändringstakt har vikten av att vara flexibel blivit något som det talas om allt

mer, även inom denna bransch, menar respondenten.

                                                          
2 General Packet Radio Service: en utbyggnad för ökad dataöverföringshastighet hos GSM-nät



58

Ett sätt att åstadkomma flexibilitet och som denne anser vara allmänt vedertaget

inom branschen är att skaffa samarbetspartners inom olika områden och på olika

nivåer:

”Generellt hoppar de i säng med alla möjliga partners.”

För att se till företagens ledarskap leds enligt analytikern speciellt de mindre

företagen av starka och karismatiska ledare, som sätter sin prägel på företagen. Det

är i dessa fall ofta ledarna som initierat steget in på denna tidigare monopolistiska

marknad, som fortfarande domineras av en aktör, vilket kräver en viss

entreprenörsanda och mod bara det poängterar branschanalytikern.

5.2 Företag A
Företag A har cirka 30 000 anställda och hade år 2000 en årlig omsättning på 54

miljarder kronor (http://www.ad.se).  De två personer vi talade med på detta

företag var chefen på företagets koncernstabsstrategiavdelning samt en affärs- och

strategiutvecklare. Under denna rubrik redogör vi för den information intervjuerna

utförda på Företag A gav oss.

5.2.1 Om Företag A och dess konkurrenter

Företag A är den största av operatörerna i branschen, både inom fast och mobil

telefoni. Företaget är den enda av operatörerna på marknaden som både äger ett

fast och ett mobilt nät. Eftersom det är en av få spelare på marknaden som äger

infrastruktur, hävdar de personer som här intervjuats att företaget kan ut en

prispremie mot kunderna eftersom det idag har en bättre täckning i sina nät än

konkurrenterna. Företag A anser näten vara oumbärliga för att det ska kunna vara

marknadsledande, behålla sitt goda rykte och leda utvecklingen inom branschen.

Respondenterna på Företag A anser att företaget är ledande i branschen vad gäller

teknik och framtagande av nya tjänster. Anledningarna till detta är enligt
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intervjupersonerna flera. Dels är företaget marknadsandelsmässigt störst och dels

är det äldst i branschen. I och med detta kan företaget även stoltsera med den

största kundbasen, vilken genererar stadiga intäkter och därmed ger resurser nog

att satsa på forskning och utveckling:

”Vi kan stoltsera med en kundbas vars storlek ingen av våra konkurrenter kommer i
närheten av.”

(Affärs- & strategiutvecklare)

Företaget har nära samarbeten med vissa systemleverantörer, vilket våra

intervjupersoner anser bidra till att företaget kan vara snabbt att ta fram tjänster

rent teknikmässigt. Detta eftersom systemleverantörerna har störst kunskap om

vilka möjligheter till produktförnyelse näten ger. När det är tekniskt möjligt att ta

fram en produkt eller tjänst gör företaget ofta det, och produkten eller tjänsten

testas mot kunderna först när den är framtagen. Respondenterna poängterar här att

företaget länge har varit teknikfokuserat och allokerat mycket resurser åt teknisk

utveckling. Det tekniska kunnandet anser intervjupersonerna utgöra företagets

viktigaste immateriella resurs och största konkurrensfördel, eftersom

respondenterna anser företaget vara tekniskt överlägset sina konkurrenter. Det

tekniska kunnandet är något som företaget använder för att fortlöpande utveckla

nya tjänster och produkter:

”Vi har en benägenhet att jobba mest med det vi är bra på, vilket är tekniken.”
(Chef för koncernstabsstrategiavdelningen)

Inom det tekniska området ligger företaget långt före konkurrenterna, eftersom det

tekniska kunnandet har byggts upp under en lång tid. Genom att företaget har detta

tidsmässiga försprång är det svårt för de nya aktörerna att komma upp i samma

klass, menar en av våra respondenter. Konkurrenterna har i regel en bättre

marknadskännedom, vilket medfört att de i flera fall varit snabbare och bättre på

vad kunderna efterfrågar:
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”Tyvärr lyckas våra konkurrenter ibland se potentialen med våra framtagna tjänster,
bättre än vi gör.”

(Chef för koncernstabsstrategi-avdelningen)

Detta har medfört att Företag A har tagit fram produkter, som konkurrenterna

sedan har anammat med vissa anpassningar till marknadens behov och utseende.

Dessa konkurrenter benämner en av personerna på företaget som "fast-followers" -

företag som själva inte satsar på forskning, utan snabbt kopierar det Företag A tagit

fram. Detta gör att konkurrenterna i många fall kan hålla lägre priser än Företag A,

eftersom de inte har lika höga kostnader för framtagandet av tjänsten. Trots att

konkurrenterna ofta ger ett billigare pris har företaget en trogen kundgrupp på

grund av att de funnits länge i branschen och uppfattas som en traditionell

kvalitetsspelare menar en av intervjupersonerna.

5.2.2 Företag A:s strategiska handlande

Företaget arbetar med strategiplanering i form av en formaliserad

affärsplaneringsprocess, som mynnar ut i en affärsplan som sträcker sig över tre år.

Att planera långsiktigt anses vara viktigt inom företaget för att det ska ha ett tydligt

spår att följa i verksamheten. Affärsplaneringsprocessen har fyra formella faser:

Planering, Genomförning, Uppföljning/ Korrigering samt Resultat/

Utfall/Belöning. Förloppet dokumenteras formellt och fortlöpande i

organisationen:

”Själva processen i sig är också viktig…det är en levande process, där vi poängterar
en dialog mellan de ansvariga för de olika stegen”

(Affärs- & strategiutvecklare)

Den strategiska planen resulterar sedan i en treårig affärsplan samt i en operativ

plan, som omfattar det närmaste året. I viss mån används branschanalyser, men det

är inget som huvudsakligen ligger till grund för planeringen:
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”Varför lägga så stor tyngd på historiska data och konkurrenter, som ändå ligger
flera steg bakom oss?”

(Affärs- & strategiutvecklare)

Företaget utgår snarare från sin egen kapacitet och vad som är önskad position vid

planens slut. Företaget menar att det i dess eget fall är av mindre vikt att utgå från

kundernas behov utan att det snarare är mer betydelsefullt att ha innovativa tjänster

som är lättillgängliga och av hög kvalitet. Företagsstorlek och marknadsposition är

också av betydelse, respondenterna hävdar att det annars är svårt att vinna

genomslagskraft på marknaden.

Ytterligare något som båda respondenterna anser vara väsentligt är att företaget gör

processkartläggningar och internanalyser för att finna områden där företaget har

brister och kan förbättras. Inom ramen för dessa analyser görs ofta mer eller

mindre avancerade benchmarkingstudier för att företaget ska kunna jämföra sin

egen kapacitet och vissa av sina processer med konkurrenternas. På detta sätt

försöker företaget att ta reda på var de ligger i framkant och vad de skulle kunna

förbättra, för att få en jämnare kvalitetsnivå på de olika processerna och

funktionerna:

"Det hjälper inte att ha en lysande forward om backarna är usla."
(Chef för koncernstabsstrategiavdelningen)

Inom Företag A betonas även vikten av att ha medarbetare som snabbt lär sig hur

organisationen fungerar. Att de anställda har förmågan att hela tiden lära sig nya

saker anses betydande för företagets ständiga förbättring och utveckling. Därför är

också kontinuerlig fortbildning viktigt i företaget, där en strävan är att låta

medarbetare lära sig att hantera flera arbetsområden av närbesläktad art. Företaget

har till exempel sett till att vissa av produktdesigningenjörerna på företaget har

bred erfarenhet, så att de är kapabla att arbeta med och utveckla en mängd olika

produkter. Dessa ingenjörer är viktiga för att företaget ska kunna arbeta parallellt
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med flera projekt och på ett smidigt sätt kunna övergå från ett projekt till ett annat.

Enligt respondenterna från företaget är det även viktigt att det alltid finns

tillräckligt med personal för alla arbetsuppgifter och att det finns anställda som kan

hoppa in och utföra någon annans arbetsuppgifter:

”Vi har team A- och team B-spelare för att alltid ha back-up, arbetet ska inte behöva
stanna av för att någon blir sjuk eller lämnar oss.”

(Chef för koncernstabsstrategiavdelningen)

När nyanställningar sker söks främst personer som passar in i företaget på det sätt

att de kompletterar de medarbetare och det tekniska kunnande som redan finns,

hävdar en av våra respondenter:

"Alla anställda bör passa in som bitar i organisationspusslet."
(Affärs- & strategiutvecklare)

Starka visioner som präglar organisationen anses på Företag A dock vara

överskattat:

”Visioner talas det om i alltför stora ordalag. Visst kan det vara av vikt men
visionerna löser inte alla problem”

(Chef för koncernstabsstrategi-avdelningen)

Att ha tydlig intern kommunikation och klara beslutsgångar anses betydelsefullt

för att beslut uppifrån lätt ska kunna genomdrivas. Tydliga roller och raka

beslutsgångar ska prägla organisationen för att de anställda ska veta vad som ska

genomföras och vem som ska verkställa besluten. Här spelar ledaren en viktig roll.

Att ha en tydlig ledare bidrar ytterligare till att skapa ständig förbättring och

utveckling, menar intervjupersonerna. Kommunikationen mellan olika avdelningar

är dock svag. Respondenterna inom detta företag menar att en decentraliserad

organisation inte är något som eftersträvas:
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”Platta organisationer är ett modeord för en organisationsform som inte fungerar i
praktiken”

(Chef för koncernstabsstrategiavdelningen)

5.3 Företag B
Företag B har ett sextiotal anställda och hade år 2000 en årsomsättning på 170

miljoner kronor (http://www.ad.se). De personer vi intervjuat på företaget var dess

affärsutvecklare samt chefen inom  affärsområdet Service Operator. Under denna

rubrik redogör vi för den information intervjuerna utförda på Företag B har givit

oss.

5.3.1 Om Företag B och dess konkurrenter

Företag B är en av de mindre operatörerna i branschen, och som i och med att de

etablerades först för ett fåtal år sedan är ny i branschen. Sedan ett knappt år har det

förutom fasta telefonitjänster även mobil- och Internettjänster.

Respondenterna i detta företag anser att företaget, genom att det dels inte äger

några egna nät och heller inte har tillräckliga resurser snarare följer marknaden än

försöker att skapa nya behov och leda utvecklingen. Intervjupersonerna har

uppfattningen att det endast är branschledaren med störst marknadsandel som kan

satsa brett och djupt på utveckling. Detta eftersom det är detta företag som har de

resurser som erfordras och också har tillräcklig vinst för att ha råd att misslyckas:

”Branschledaren utnyttjar sina resurser och ligger långt framme på det tekniska
området, medan vi övriga operatörer har en helt annan inställning - Vi väntar tills vi
kan se att det finns en kundefterfrågan innan vi ger oss in på nya tjänster, som vi då
först sett fungerar för branschledaren”   

(Affärsutvecklare)

Att leda utvecklingen anses följaktligen förutsätta skalfördelar och en stor kundbas.

För att kunna styra marknadens utveckling menar respondenterna således att

marknadsposition är oerhört viktigt, eftersom tillgången till en existerande kundbas
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i stor utsträckning påverkar en operatörs inflytande. Finansiell styrka är en annan

faktor som uppfattas som mycket viktig, eftersom priserna har pressats inom

branschen och det är svårt att konkurrera med låga priser. Respondenterna menar

även att det för företagets del inte är lätt för att skapa behov och styra marknadens

utveckling som en liten spelare, eftersom det bara är de stora som bygger upp

marknaden. Genom att de större har resurser att satsa i både nät och

marknadsföring har de andra större möjligheter att driva efterfrågan. Spelare som

Företag B, med mindre marknadsandelar, har, enligt en av intervjupersonerna i

företaget, inget annat alternativ än att följa efter:

”Branschledaren skapar behov och vi är snabba att följa efter.”
(Affärsutvecklare)

I samband med detta ska tilläggas att företaget sålunda inte självt tar fram helt nya

produkter och tjänster. Däremot har det vid ett flertal tillfällen varit det företag som

utvecklat nya generationer av redan befintliga produktkoncept.

Inom Företag B anses en av dess konkurrensfaktorer vara företaget storleken, som

möjliggör smidig och snabb integration mellan de tjänster och produkter som de

olika avdelningarna arbetar med. Intervjupersonerna menar att denna

konkurrensfaktor även skapar organisationsmässig snabbhet, som anses vara

ytterligare en konkurrensfaktor. Dessa faktorer i kombination anses underlätta att

nya tjänster snabbt kan integreras i företagets utbud och erbjudas kunderna:

"Det är inte de stora som tar de små, utan det är de snabba som tar de långsamma."
(Talspråk inom företaget, uttalat av Företag B:s VD)

Ovan beskrivna paroll är välkänd och ofta uttalad inom företaget. Detta talesätt

fungerar, menar en av intervjupersonerna, som en ledstjärna för de anställda och

fyller därmed en sporrande funktion för dessa.
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5.3.2 Företag B:s strategiska handlande

Företag B arbetar fram nya affärsplaner och målsättningar på årsbasis, i och med

budgetframtagandet. Det är således en gång per år, i samband med budgetarbetet,

som företaget reviderar sina strategier formellt. Rent visionärt försöker det dock att

se till ett lite längre perspektiv. Framförallt anses det viktigt att arbeta parallellt

med flera handlingsplaner, eftersom det enligt respondenterna aldrig går att veta

långt i förväg vad som kommer att hända på marknaden. Det strategiska arbetet går

inom företaget i en slags cykel, med diskussioner och möten flera gånger per år.

Det som framkommer under planeringsmöten och diskussioner dokumenteras inte

alltid, utan planerna kan många gånger vara informella. Intervjupersonerna betonar

att det på företaget anses viktigt att fortlöpande revidera beslut, även om det inte

sker skriftligen - det är snabbhet som är mest betydelsefullt. Även om den årliga

affärsplanen är handfast görs inte mycket av det som ligger utanför denna skriftligt.

På företag B menas att det är bättre att vara snabb än att vara fast i och följa

affärsplanen till punkt och pricka. Att arbeta långsiktigt anses inom företaget inte

möjligt, på grund av den snabbföränderliga branschen:

”Man vet aldrig vad morgondagen har att erbjuda.”
(Chef för affärsområdet Service Operator)

Inom företaget tas många beslut utifrån hur konkurrenterna handlar, varför dessa

hamnar i fokus. En bidragande orsak till att konkurrenterna ständigt kommer upp

till diskussion är att Företag B, eftersom det saknar nät, är beroende av vilka

tjänster som nätägarna tillåter dem att använda infrastruktur till. Genom att ta del

av branschanalyser som företaget får tag på och genom att ha allmän uppsikt över

konkurrenterna försöker dock företaget att spå in i framtiden för att se till vilka

områden de kan tänkas få tillträde och vad företaget därför ska satsa på. För att se

till att få förmånliga erbjudanden om nätplats försöker Företag B hålla

förhållandena mellan de konkurrerande nätägarna under uppsikt:
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”Konkurrensen om oss som hyr nät håller på att hårdna och det gör att nätägarna
försöker vinna vår gunst genom allt mer förmånliga erbjudanden.”

 (Affärsutvecklare)

Som ett steg i att öka medvetenheten om marknadens utseende är det inom

företaget även angeläget att alla anställda på ett eller annat sätt har kontakt med

marknaden i sitt arbete. En egenskap som följaktligen anses viktig i Företag B är

förmågan att avläsa marknaden. I detta syfte används även rapporter utförda av

externa parter för att sätta strategin och organisation i ett sammanhang. Att förstå

hur kunderna nås på ett prisvärt sätt prioriteras högt inom företaget, menar våra

intervjupersoner. Kundrelationer anses därför vara viktigt, liksom att utvärdera nya

och befintliga produkter och hur dessa bör prissättas. I detta syfte anses feedback

från kunder vara en viktig faktor. Företaget arbetar med vad de kallar för

kundfokusgrupper för att se hur potentiella kunder mottar företagets nya tjänster.

Kundfokusgruppen innebär att ett antal privatpersoner iakttas när de diskuterar

företagets planerade och existerande produkter och tjänster. Den information som

på detta sätt framkommer behandlas därefter vid företagets informationsmöten, där

uppgifterna sprids till alla delar av organisationen. Bearbetningen av den

framkomna informationen anser respondenterna öka marknadskompetensen inom

företaget.

Istället för att lägga pengar på traditionell reklam försöker Företag B att samarbeta

med aktörer utanför branschen, som exempelvis energiföretag, för att på detta sätt

ta del av partnerns kundbas och därigenom kunna dra ner på

marknadsföringskostnaderna. Företaget tvingas på detta sätt att hitta alternativa

lösningar eftersom deras resurser är begränsade. Dessutom håller det utkik efter

andra operatörer, som det kan slå sig ihop med för att bli en maktfaktor. Mycket

pekar på att företaget inom en snar framtid antingen kommer att bli uppköpt eller

att det att kommer slå sig ihop med någon annan operatör:
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”Det är mycket diskussioner om samarbeten av olika slag. För att bli någon att
räkna med i branschen och för att kunna fatta mer självständiga beslut krävs
större styrka än vad vi själva har”

(Affärsutvecklare)

I övrigt konkurrerar företaget genom att hålla låga priser och erbjuda kunderna

”koncept” där flera olika former av tjänster, såsom fast och mobil telefoni och

datakommunikation, integreras. Kunden kan plocka ihop sitt eget paket av tjänster

och de får rabatt utifrån hur mycket de utnyttjar tjänsterna och om de utnyttjar ett

större antal tjänster.

”Vår nisch är att erbjuda kunderna paket av tjänster, som de själva bestämmer vad
de ska innehålla.”

(Chef för affärsområdet  Service Operator)

Genom att företaget har erfarenhet av att integrera olika tjänster kan det också göra

detta snabbt. Att lägga till ytterligare tjänster till ursprungspaketet är inte svårt,

vilket företaget också snabbt gör om det finns utrymme att ta ut marginaler för

tjänsten i fråga:

”När nya tjänster och ny teknik dyker upp på marknaden är vi snabba att lägga till
det som en del i vårt utbud, vilket gör att vi snabbt kan erbjuda nya spännande
kombinationer”

(Affärsutvecklare)

Företaget har inte resurser nog att satsa på kompetensutveckling och utbildning

menar en av våra respondenter. Processutvärdering och konkreta internanalyser

finns det inte heller något utrymme för inom organisationen. Istället sköts sådant

väldigt informellt. Positionerna är personberoende och det finns ingen direkt back-

up om någon blir sjuk och det har hänt att företaget inte kunnat satsa på vissa nya

produkter på grund av avsaknad av viss kompetens:

”Vi har inte resurser nog att vara breda, vi tvingas helt enkelt välja de koncept vi ska
satsa på med utifrån de förutsättningar vi har.”

(Chef för affärsområdet Service Operator)
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Kontakt med konkurrenterna är viktig i Företag B:s strategiutvecklingsprocess,

eftersom det ger en känsla om vad som är viktigt att satsa på. I enlighet med detta

beskriver företaget branschen som ett nätverk, där alla i ledningarna hos de olika

operatörerna känner varandra väl och vet var de har sina konkurrenter. I detta

sammanhang blir således företagets ledare viktig, eftersom det är han som har

kontakt med de andra företagsledarna och kan få reda på den information dessa

ger. Respondenterna poängterar att det inom Företag B är viktigt att ledaren i

övrigt inte är alltför styrande. Däremot krävs att ledaren har förmågan att formulera

mål och uppmuntra medarbetarna att arbeta mot dessa.

”Chefen är oftast den som först får nys om nya saker, därför måste han kunna
omsätta ny information till konkreta mål”

(Affärsutvecklare)

Intervjupersonerna hävdar också att en väl fungerande och informell intern

kommunikation är en viktig faktor för att företaget skall kunna följa med i

utvecklingen - snabba kommunikationsvägar är av stor betydelse. Organisationen

beskrivs som platt och decentraliserad med ytterst få nivåer, dörren till VD:n står

alltid öppen för stora som små frågor. Inom företaget arbetas det mycket i

projektform, där det är viktigt att alla är insatta i de olika områdena, till exempel

bör även teknikerna vara marknadsinriktade. Vilka som ingår i dessa team varierar

beroende på projektets art och på vad marknaden efterfrågar. Teamen sätts med

andra ord samman av anställda från de avdelningar som krävs för projektet i fråga.

Eftersom företaget är litet möjliggör det för de anställda att vara insatta i alla

verksamhetsområden och ha nära kontakt med varandra över avdelningsgränserna.

Att i det dagliga arbetet ha nära kontakt mellan de olika delarna i företaget menar

en av respondenterna underlättar snabb omprövning av beslut. Dessutom är det

inom företaget lätt att se vad som behöver åtgärdas och att genomföra dessa

ändringar just tack vara att alla är väl insatta i vad som händer på alla områden.

Detta underlättas också av att de anställda är få till antalet och att företaget är
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organisationsmässigt litet, poängterar samme respondent. Dessutom är utrymmer

för de anställda att fatta egna beslut stort:

”Handlingsfriheten för de anställda är stor, vi har inte råd att vara långsamma och
byråkratiska.”

(Chef för affärsområdet  Service Operator)

5.4 Företag C
Företag C har knappt 200 anställda och hade år 2000 en omsättning på 417

miljoner kronor (http://www.ad.se).  De personer vi talat med på företaget är

chefen för operations och företagets informationschef. Under denna rubrik återges

de uppgifter dessa respondenter delgivit.

5.4.1  Om Företag C och dess konkurrenter

Företag C är en liten och ung operatör som inte har funnits mer än några år på

marknaden och som är verksam inom både fast och mobil telefoni. På grund av att

det upplevde kostnaderna för att hela tiden bygga relationer med nätägarna, som

för höga har företaget nyligen valt att investera i ett eget fasttelefoninät. Att hyra in

sig på nätägarnas nät gav aldrig någon egentlig lönsamhet, menar

intervjupersonerna, varför företaget sålunda valt att själv bli nätägare:

”Det blev väldigt svårt att få någon fart på affärerna när vi alltid var tvungna att gå
till andra för att kunna bedriva vår verksamhet.”

(Chef för Operations)

Vidare anser Företag C att det inte har möjlighet att påverka marknadens utseende.

Därmed menar företaget att det inte har några större möjligheter att vara den som

utvecklar helt nya produkter och introducerar på marknaden:

”Vi kan marknaden och vet vad kunderna vill ha men vi är inte villiga att ta de
risker och satsa de pengar som krävs för att ta fram nya produkt- idéer.”

(Chef för Operations)
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Företaget ser att det finns två olika typer av operatörer på marknaden,

branschledaren som leder utvecklingen och de övriga, som följer efter i dess

fotspår. Branschledaren är den aktör som har resurser nog att utveckla tjänster,

utan att dessa först efterfrågas på marknaden. När en tjänst fått kundernas gehör

anammar de övriga operatörerna det vinnande koncept som branschledaren provat

ut. Konkurrenterna kan inte sällan erbjuda dessa tjänster till ett lägre pris, eftersom

de inte har några utvecklingskostnader att täcka:

”När branschledaren har tagit fram en ny tjänst dröjer det inte länge förrän alla,
inklusive vi, erbjuder samma grej, ofta billigare dessutom”

(Chef för Operations)

5.4.2 Företag C:s strategiska handlande

Företag C arbetar med operativa planer som täcker ett år. Årsplaneringen görs i

samband med budgetarbetet, och planen omarbetas i regel inte formellt under det

år den omfattar. Detta gäller såtillvida att inget som omkullkastar alla planer

inträffar, inflikar en av intervjupersonerna. Den huvudsaklige planen görs således

relativt formellt men den revideras dock under mer informella förhållanden under

året. Detta är nödvändigt för att ha en beredskap för oväntade händelser, vilket

yttrar sig i att företaget arbetar med flera alternativa handlingsplaner. Detta för att

det formella planeringsarbetet inte ska stjäla tid från den operativa verksamheten.

I sitt strategiska planerande använder sig företaget av marknadsundersökningar

som det självt köper in. Dessutom nyttjar det externa marknadsundersökningar

som det får ta del av. Externa branschanalyser, liksom feedback från existerande

kunder och information från kollegor i branschen används också för att försöka

uttyda kunders beteende i framtiden. Emellertid gör Företag C merparten av

branschanalyserna själva, men det har även hänt att det har tagit hjälp av externa

konsulter i detta syfte.
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Företaget försöker att främst rikta in sig mot företagskunder och ägnar mycket tid

på att knyta kontakter med potentiella kundföretags VD:ar eller ekonomichefer, för

att på detta sätt kunna få kännedom om vad kunderna efterfrågar. Företaget

försöker på detta sätt att identifiera behov på marknaden, menar

intervjupersonerna. Inom företaget betonas vikten av att upprätthålla goda

relationer med existerande kunder, för att på detta sätt bygga upp långsiktiga

kundrelationer:

”Bättre en fågel i handen än tio i skogen.”
(Informationschef)

För att identifiera nya trender använder Företag C även sina säljare som i nära

kontakt med kunderna försöker att identifiera nya behovstrender. Att hitta nya

behov hos kunderna och söka nya produkter och tjänster som företaget kan ta in i

sin produktportfölj är ett arbete som sker löpande under året.

”Parallellt med att ha uppsikt över vad kunderna vill ha försöker vi hålla koll på
vilka nya tekniska lösningar som presenteras, samtidigt som vi håller utkik efter nya
konkurrenter. Att aktivt bevaka omvärlden är av stor vikt”

(Chef för Operations)

Genom att göra detta kan företaget i ett tidigt skede upptäcka nya produkter och

tjänster som går att inordna i företagets tjänsteutbud. Företag C är månt om att vara

snabbt i integreringen av nya produkter, eftersom det främst riktar in sig mot

företagskunder, vilka enligt intervjupersonerna i förhållande till konsumenter

efterfrågar mer sofistikerade tjänstelösningar. Det denna kundgrupp efterfrågar

ställer höga krav på att Företag C måste vara alert för att ha möjlighet att snappa

och svara på kundernas förändrade förfrågningar, menar en av respondenterna. Av

samma anledning är det för företaget viktigt att kunna plocka ihop olika

kombinationer av produkter och tjänster i produktpaket, speciellt anpassade efter

kundernas önskemål:
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”Företagskunderna är sofistikerade och nöjer sig inte med mindre än det bästa.”
(Chef för Operations)

Även konkurrenternas agerande styr planeringen i viss utsträckning. Det är viktigt

för företaget att ha bra koll på vad de andra operatörerna gör och om de tar fram

några nya produkter. Respondenterna hävdar att det i och med den hårda

konkurrensen gäller att inte ligga långt efter, för att inte förlora kunder.

För att kunna agera på det sätt som önskas anses inom Företag C att lyhördhet för

förändrade förutsättningar i omvärlden är viktigt. Dessutom är uppfattningen inom

företaget att den interna kommunikationen måste fungera problemfritt. Eftersom

företaget är relativt litet, med få avdelningar, menar intervjupersonerna att alla

anställda vet ungefär vad de andra gör, vilket ytterligare bidrar till en smidigt

fungerande intern dialog:

”Det gäller att vara snabb med att förändra beslut, och också vara beredd att
göra det”

(Informationschef)

De anställa har stort spelrum och organisationen bedöms enligt intervjupersonerna

inte vara hierarkisk. I linje med detta menar en av respondenterna att målet är det

som är det viktiga och inte hur det uppnås. Ett klart och tydligt ledarskap är dock

viktigt men i större utsträckning för att sporra de anställda, än för styra dem i den

dagliga verksamheten:

”Ledaren ska inte bara leda, utan också, vilket är viktigare, stödja och hålla ihop
organisationen och motivera de anställda”

(Chef för Operations)

Engagerade medarbetare uppfattas som viktigt. Respondenterna i Företag C menar

också att något som karaktäriserar företaget är att det genomsyras av starka
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visioner och de menar att detta är ett sätt att motivera de anställda i den

operationella verksamheten.

Företag C har, sedan det investerat i sitt fasta telefonnät, haft olika mer eller

mindre fasta samarbeten med systemleverantörer. Syftet med dessa samarbeten, för

Företag C:s del, är främst att få hjälp med underhåll och service av nätet. I och med

att systemleverantörerna har spetskompetens inom området har företaget stor nytta

av deras kunskap, menar en av respondenterna:

”Systemleverantörerna är för oss, vad servicestallet är för en Formula-1
förare…man kommer inte så långt om ett däck har gått sönder och ingen lagar det”

(Chef för operations)
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6 Analys

I det här kapitlet för vi, utifrån de teorier som redogjorts för i kapitel tre, en

analyserande diskussion kring de empiriska resultat som presenterades i

förgående kapitel. Kapitlet inleds med en analys av fallföretagens strategiska

handlande. Därefter analyseras hur vi anser att anspråken på flexibilitet tar sig

uttryck i företagen i vår studie. Detta redovisas utifrån de flexibilitetsdimensioner

som presenterades i referensramen. Slutligen kommer vi att diskutera kring vilka

attribut som kan sägas känneteckna våra fallföretag.

6.1 Företagens strategiska handlande
För att ge en bild av företagens strategiska handlande och för att påvisa hur vi

anser att de är marknads- eller resursorienterade har vi valt att under denna rubrik

analysera vilken utgångspunkt företagen i vår fallstudie har i sitt handlande. För att

undersöka detta för vi även en diskussion kring hur företagen går tillväga i sin

strategiska planering och vilka slags verktyg de använder sig av i det strategiska

arbetet.

6.1.1 Utgångspunkten i handlandet

I de teorier som behandlas i referensramen har vi kunnat se en distinkt skillnad

mellan vad författare inom resurs- respektive marknadsorienteringsparadigmet

anser vara vitalt för företag att ta hänsyn till i sitt strategiska agerande. Vi börjar

härmed vår analys med att först återknyta till de resursorienterade författarnas

uppfattning, för att sedan göra en tillbakablick på de marknadsorienterade

teoretikernas övertygelse. I samband med att respektive synsätt behandlas

diskuterar vi kring paralleller som kan dras till våra fallföretags handlande.
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Resurserna i fokus

I det resursorienterade synsättet har vi kunnat se att en av de mest grundläggande

faktorer som karaktäriserar detta betraktelsesätt är den medvetenhet om

resursbasen som Barney (1995) tar upp. Som nämnt i referensramen anser denne

författare att företag bör ha kännedom om huruvida deras resurser är unika och

svårimiterbara. Detta sätt att resonera anser vi stämma väl in med Företag A:s

uppträdande, vilket vi menar utgå ifrån sina resurser. Att företaget bygger sin

verksamhet kring sina resurser, immateriella likväl som materiella, är enligt oss

även det ett uttryck för att det i det hänseende agerar resursorienterat. Den kundbas

Företag A har, ses inom företaget som en värdefull resurs, i och med att det är den

som i stor utsträckning gör det möjligt för företaget nå framgång. Detta eftersom

det är denna kundbas som bidrar till företagets lönsamhet. Företagets strategi är,

som vi uppfattar det, således att, i linje med Prahalad och Hamels (1990) åsikter,

handla på ett sätt som erkänner och utnyttjar företagets kunskaper.

Itami (1987) och Lowendahl (1997) menar i likhet med Barney (1995) att företag,

för att de ska anses vara resursorienterade, bör besitta resurser som är exklusiva

och svårimiterbara. Vi anser att Företag A, med de landsomspännande mobil- och

fasttelefoninät det besitter, innehar resurser som uppfyller dessa krav. Näten i sig

utgör i våra ögon nämligen en resurs som kan anses vara av det mer exklusiva

slaget, då det inte är många företag som äger nät, särskilt inte både för fast- och

mobil telefoni. Näten anser vi  även vara svårimiterbara, eftersom det inte finns

några andra tekniska lösningar som idag fyller denna infrastrukturs funktion. Att

det dessutom är mycket kostsamt att bygga ett nät, är enligt oss ytterligare en orsak

till att nätet svårimiterbart. Det faktum att företaget anser att dessa nät utgör viktiga

förutsättningar för att vara marknadsledande, menar vi tyda på att företaget ser

dessa resurser som strategiskt viktiga. Att företaget ser näten som ”oumbärliga” för

att kunna vara marknadsledande och behålla sitt goda rykte, ser vi som ett
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uttryckssätt för Barneys (1995) uppfattning att resurser ska innehas om de är av

strategisk vikt.

Företag A har även en annan resurs som vi uppfattar som svårimiterbar, eftersom

företaget, i och med sina många år i branschen, har haft möjlighet att bygga en

kunskap som är tidskrävande att utveckla. Att det tagit lång tid att utveckla denna

kunskapsbas gör, enligt vår mening, att den är svår att kopiera. Denna tillgång

anser vi också vara unik och orörlig, i och med att det handlar om en unik

kombination av resurser och anställdas kompetenser, det vill säga materiella och

immateriella resurser. Vad vi menar är att Företag A:s kompetenser, för att ha sitt

fullständiga värde, måste användas tillsammans. Vi menar att detta gör resurserna

mindre rörliga, eftersom varje enskild resurs inte uppfyller sitt fulla värde var för

sig. Detta stämmer överens med Barneys (1996) resonemang om att resurser bör

utgöras av unika resurskombinationer, för att de till fullo ska kunna utnyttjas för att

skapa konkurrensfördelar. Därmed är vår uppfattning att Företag A:s resurser

uppfyller Barneys (1996) krav på resursheterogenitet.

Ytterligare ett faktum som vi menar tala för att Företag A i sitt strategiska

handlande främst utgår från sina resurser, är att företaget, trots att det är väl

medvetet om vad som händer i omvärlden, lägger liten betoning på externa

faktorer. Därmed kan dess tillvägagångssätt enligt oss jämföras med Grants (1998)

åsikt om att det företaget är kapabelt att göra utgör en mer pålitlig grund för det

strategiska handlandet, än det som företaget söker att tillgodose, varför det

förstnämnda bör utgöra utgångspunkten. Vidare används inom Företag A

resurserna för att fortlöpande utveckla nya tjänster och produkter, utan att

marknadsundersökningar först genomförs för att se om det finns något behov av

produkten eller tjänsten ifråga. Företaget kan enligt vår uppfattning därmed sägas

ha en strategi som innebär att det går utanför satta ramar och självt, proaktivt,

försöker att skapa nya värden för kunderna, vilket stämmer överens med hur
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Hamel (1998) anser att ett företag bör agera. Denne författare menar även att

företaget på detta sätt kan omdefiniera branschen och finna nya sätt att konkurrera.

Beskrivet beteende ligger i våra ögon även i linje med Hamel & Prahalads (1990)

uppfattning att företag inte bör satsa på att genomföra omfattande

marknadsundersökningar som syftar till att kartlägga befintlig efterfrågan, utan

satsa på den mest avancerade tekniken för att utveckla nya produktkoncept. Dessa

argument anser vi utgöra ytterligare skäl till att vi menar att Företag A handlar

resursorienterat.

Marknaden i fokus

Om vi övergår till de två andra Fallföretagen, B och C, har vi kunnat se att deras

beteende skiljer sig något från Företag A:s. Samtidigt hävdar vi att dessa två

företag har flera faktorer gemensamt i sitt strategiska agerande, vilket vi menar

bland annat yttra sig i att varken Företag C eller Företag B arbetar med sina

resurser i fokus eller utgår från dessa i sitt handlande. För Företag B:s del yttrar sig

detta enligt vår tolkning i att det inte lägger samma vikt vid sina resurser som

Grant (1998) förespråkar att företag bör göra. Företaget ser, menar vi, heller inte

sina resurser som källan till produktförnyelse, utan snarare ser  dem som ett medel

för att kunna anpassa sig till omvärlden. Detta blir enligt oss tydligt i och med att

Företag B använder sin kunskap om marknaden för att se till att dess tjänsteutbud

motsvarar det marknaden efterfrågar. Företagets agerande ser vi därmed som ett

praktiskt exempel på Narver & Slaters (1999) åsikt att företag bör utnyttja

omvärldens förutsättningar för att erbjuda överlägsna lösningar för identifierade

behov. Narver & Slater (1999) menar också att företag bör samordna sina

aktiviteter utifrån sin marknadskunskap. Att arbetet i Företag B i många fall sker i

tvärfunktionella grupper, som sätts samman utifrån det marknaden efterfrågar,

uppfattar vi vara ett uttryck för nämnda författarpars resonemang.
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Vad gäller Företag C har vi kunnat konstatera att det är nätägare. Därmed skulle

läsaren kunna dra slutsatsen att det, i likhet med Företag A, utgår främst från denna

resurs i sitt handlande. Emellertid menar vi att det i detta företags fall är viktigt att

se till de bakomliggande orsakerna till varför det valt att investera i ett eget nät.

Detta eftersom vi i referensramen kunde urskilja en klar skillnad i vad författare

inom de olika paradigmen anser vara orsaken till att företag väljer att integrera

eller att köpa in en funktion eller en resurs från marknaden. Det vi såg var att

Barney (1993), inom det resursorienterade synsättet, talade om att beslut av detta

slag ska grundas på om resursen är av strategisk vikt för företaget. Masten &

Williamson (1999), inom det marknadsorienterade synsättet, hävdar däremot att

beslut av detta slag ska baseras på vad som är mest kostnadseffektivt. Det

sistnämnda författarparet menar i linje med detta att transaktionskostnader är av

avgörande betydelse för företags strategiska beslut och för hur företag väljer att

strukturera sig. (Masten & Williamson, 1999)

I Företag C:s fall anser vi att det, trots att det äger nät, som nämnt inte är en

organisation som utgår från sina resurser. I detta företags fall har det enligt oss

istället varit marknaden och de transaktionskostnader i form av höga näthyror och

sökkostnader för att finna leverantörer som erbjuder rätt form av infrastruktur, som

gjort att det valt att investera i ett eget nät. Företag C har enligt vår uppfattning

grundat sitt beslut om vad som bör göras internt, respektive vad som bör köpas in

från marknaden, utifrån vad som kan anses vara mest kostnadseffektivt att göra.

Ses detta ur Masten & Williamsons (1999) perspektiv, tolkar vi det som att

företaget ansåg att transaktionskostnaderna blev för höga när nättillgång hyrdes

från marknaden, vilket gjorde att Företag C har valde att integrera denna funktion i

företaget. På detta sätt ansåg sig företaget, enligt vår tolkning, i enlighet med

Masten & Williamsons (1999) resonemang, effektivare allokera sina resurser.

Enligt oss uppfattade följaktligen hierarki som mer effektivt och lönsamt än att
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köpa in tjänsten från marknaden. Eftersom detta var ett beslut där externa faktorer i

våra ögon var avgörande, menar vi att företaget  främst agerar marknadsorienterat.

6.1.2 Planering

Vi kunde i vår referensram se en skillnad mellan hur författare inom de olika

paradigmen ser på den planering som föreligger det strategiska handlandet. Barret

& Weinstein (1998), författare som företräder det marknadsorienterade synsättet,

är av åsikten att företag inte ska låsa sig till en affärsplan, utan snarare arbeta med

ett antal mer informella handlingsplaner. Inom det resursorienterade synsättet

förespråkar däremot Grant (1998) en mer formell och långsiktig planering av det

strategiska handlandet. Denne författare menar att detta är nödvändigt för att ha

möjlighet att utveckla de resurser som är nödvändiga för att ett företag ska vara

framgångsrikt. Även när vi ser till företagen i vår empiriska studie, kan enligt oss

olika beteenden vad gäller tillvägagångssätt vid planeringen som föreligger det

strategiska agerandet urskiljas.

Långsiktig formell planering

Ser vi till Företag A hävdar vi att det är möjligt att se likheter med det

planeringssätt som Grant (1998) förespråkar. De planer som har störst fokus inom

Företag A omfattar treårsperioder och arbetas fram genom en formell process, som

företaget kallar affärsplaneringsprocessen. Denna process utförs systematiskt och

utvärderas med jämna mellanrum. Företaget planerar följaktligen både formellt och

långsiktigt, samtidigt som ett arbete med flera parallella handlingsalternativ inte är

något som företaget lägger någon större betoning på. Detta kan, utifrån Grants

(1998) resonemang, i våra ögon tolkas som att företaget är mer resurs- än

marknadsorienterat i sin planering, eftersom det inte planerar efter marknadens

svängningar, utan följer sin plan utan att ta större hänsyn till omvärldens

inflytande.
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Kortsiktig informell planering

Om vi betraktar Företag B:s och Företag C:s planeringssätt karaktäriseras de enligt

oss av en högre grad av informella planer, som omfattar kortare perioder. Båda

dessa företag menar vi se valda tillvägagångssätt som nödvändiga för att ha

möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i den externa miljön. Även

om företagen varje år i och med budgetarbetet sätter upp en formell plan, uppfattar

vi att fokus snarare är inställt på de parallella handlingsplanerna som utarbetas vid

ett flertal tillfällen under årets gång. Företag B är det företag som främst betonar att

det alltid ska finnas flera alternativ till huvudspåret. I båda företagen omarbetas

också planen informellt och löpande under året. Därmed menar vi att båda dessa

företags beteenden ligger i linje med Barret & Weinsteins (1998) diskussion om att

ett aktivt arbete med alternativa handlingsalternativ lämnas större spelrum för

omvärldens svängningar. I och med att detta svängrum för förändringar i

omvärlden lämnas, anser vi att dessa två företags strategiska handlande vad gäller

planering är mer marknads- än resursorienterat till sin karaktär.

6.1.3 Verktyg i det strategiska handlandet

I referensramen kunde vi konstatera att de marknads- och resursorienterade

författarna hade skilda åsikter om vilka verktyg företag bör använda för att vara

framgångsrika i sitt agerande. Av denna anledning har vi valt att föra en diskussion

kring vilka redskap de företag vi har granskat använder i sitt strategiska arbete.

Resursanalysen som redskap

Beträffande Företag A är vår uppfattning att det verktygsmässigt använder sig av

en analys som kan liknas vid det Grant (1998) beskriver som Gap Analysis. Detta

eftersom företaget i sin affärsplaneringsprocess utgår ifrån de egna resurserna och

gör utvärderingar för att se var det har styrkor och svagheter i förhållande till

konkurrenters tillgångar. I och med att Företag A arbetar på detta sätt arbetar för att

systematiskt identifiera och utvärdera sina resurser, menar vi att dess beteende
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stämmer väl överens med det Barney förespråkar att företag bör göra. Det vi här

åsyftar är nämnda författares åsikt att företag ska ha kännedom om huruvida deras

resurser är unika, överlägsna eller underlägsna konkurrenternas tillgångar. Vi

menar således att Företag A strävar efter att uppnå en sådan kännedom. Ett

praktiskt exempel på detta anser vi vara att det använder benchmarkingstudier för

att jämföra sin resursbas med sina konkurrenters. Vår mening är att det främst är i

detta avseende som Företag A väger in konkurrenterna, då dessa, som vi uppfattar

det, för övrigt inte utgör en faktor som påverkar företagets strategiska handlande i

någon större bemärkelse.

Inom Företag A menar vi att fokus tydligt läggs på företagets tekniska skicklighet,

där det anser sig ha ett försprång gentemot konkurrenterna. Företaget betonar

vikten av denna immateriella resurs och ser den som en konkurrensfördel som i

enlighet med Barneys (1995) argumentation, kan användas för att exploatera

möjligheter i omvärlden och för att väcka behov hos kunderna. Detta ligger även i

linje med vad Hamel (1998) och Hamel & Prahalad (1990) förespråkar, då de

betonar vikten av tekniskt kunnande, innovation och proaktivt arbete. Genom att

kontinuerligt vidareutbilda personalen och anställa personer som kompletterar dess

tekniska kompetens arbetar Företag A, som beskrivet i empirin, även aktivt för att

upprätthålla sitt tekniska försprång. På detta sätt hävdar vi att företaget strävar efter

att fylla de luckor det har i sin resursbas. Att arbeta med att utveckla och utvärdera

resurserna på detta sätt anser vi stämma in på det Grant (1998) menar vara syftet

med Gap Analysis.

Emellertid är vår uppfattning att Företag A:s analys inte helt stämmer överens med

Grants (1998) Gap Analysis. Detta eftersom Företag A, enligt vår tolkning, inte på

samma sätt som denne författare betonar, använder analysen för att bestämma vilka

resurser som behöver ”fyllas i”, utan snarare ser analysen som ett verktyg för att ge
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incitament till vilka resurser som överhuvudtaget behövs inom företaget. Trots

detta menar vi att företaget kan anses använda Grants (1998) Gap Analysis.

Branschanalysen som redskap

För att dra en parallell till Porters (1980) branschanalys uppfattar vi det som att

Företag B i sitt strategiska arbete i hög grad utgår från en avläsning av marknaden,

vilket denne författare också hävdar vara grundläggande för ett marknadsorienterat

företag. Att Företag B utgår ifrån marknaden blir enligt oss tydligt då det, som ett

steg i att öka medvetenheten om marknadens utseende, är angeläget om att alla

anställda på ett eller annat sätt i sitt arbete ska ha kontakt med marknaden. Detta

stämmer även väl överens med Narver & Slaters (1999) åsikt att ett företags

resurser bör användas som ett medel för att hålla uppsikt över omvärlden.

Ett ytterligare tecken på att Företag B betonar vikten av att avläsa marknaden

menar vi är att stor emfas läggs på vad köpargruppen anser. Detta yttrar sig menar

vi i att företaget arbetar med kundfokusgrupper vid utvärderingen av produkter och

tjänster. Dessutom använder sig Företag B i sitt strategiska handlande av

branschanalyser, gjorda av externa konsultgrupper, för att urskilja nya trender på

marknaden. I samband med detta ska tilläggas att Företag B, i och med att de hyr

in sig på konkurrenters nät, kan klassificera vissa av sina konkurrenter även som

sina leverantörer. Av den empiriska informationen framgick att den verksamhet

som hos de större nätägande operatörerna syftar till uthyrning av nätkapacitet till

mindre operatörer, har fått en allt större ekonomisk betydelse för uthyrarna. Detta

är något som vi, utifrån det empirirska underlaget, menar att Företag B är väl

medvetet om. Av denna anledning har det, enligt oss, uppsikt över hur

konkurrensen ter sig bland infrastrukturleverantörerna och hur deras egen

förhandlingskraft därmed förändras. Företaget håller i våra ögon således aktivt

uppsikt över och analyserar det som kan klassas som dess leverantörers
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förhandlingsstyrka. Även detta beteende gör att vi anser att Företag B använder sig

av ett verktyg som kan liknas vid Porters (1980) branschanalys.

I framtagandet av nya generationer av produkter och tjänster hävdar vi även att

Företag B i hög grad håller det konkurrenterna tar fram i produktväg under uppsikt.

Detta ser vi som en åtgärd för att identifiera koncept som kan generera lönsamhet.

Att hålla konkurrenterna under uppsikt på detta sätt är också vad Porter (1980)

förordar i sitt branschanalysresonemang för att företag ska kunna positionera sig

och avgöra hur de bäst ska agera för att vara lönsamma, vilket vi även menar vara

syftet med Företag B:s beskrivna beteende. Genom företagets skildrade handlande

menar vi även att det aktivt arbetar för att identifiera vinnande koncept, som de

sedan kan testa i kundfokusgrupperna. För Företag B är detta enligt vår uppfattning

ett sätt att utforma tjänster och produkter efter kundernas preferenser, i syfte att

tillfredsställa och möta deras behov bättre än vad konkurrenterna förmår. Detta

beteende menar vi likna det som Jaworski & Kohli (1993) hävdar vara

karaktäriserande för ett marknadsorienterat företag.

Enligt oss sätter Företag C, som nämnt, marknaden i fokus och utgår, som vi ser

det, från omgivningen i sitt strategiska arbete, vilket vi även menar reflekteras i

dess val av verktyg i detta arbete. Att Företag C utgår ifrån marknaden blir i våra

ögon tydligt då det, på samma sätt som Företag B, ser de anställda på företaget

som tentakler som systematiskt läser av omvärlden och leder företaget i rätt

riktning. I Företag C:s fall har säljarna, förutom att sälja företagets produkter,

funktionen att avläsa marknaden, vilket är möjligt då de har nära kontakt med

kunderna och därmed kan arbeta för att identifiera förändringar i kundernas behov.

Detta handlande överensstämmer med Narver & Slaters (1999) uppfattning att

företag bör hålla uppsikt över den externa miljön för att kunna erbjuda överlägsna

lösningar för identifierade behov.
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Ett ytterligare ett sätt som det marknadsorienterade handlandet enligt vår mening

tar sig uttryck på är att Företag C använder branschanalyser som ett redskap i det

strategiska arbetet. Dessutom har vi kunnat iaktta att företaget i sitt interna arbete

även försöker se till marknadens trender och därmed, enligt oss, ha uppsikt över

vad kunder vill ha och kan tänkas vilja ha i framtiden. Företag C anstränger sig

enligt oss följaktligen för att förutspå hur kunders önskemål och marknadsarenan i

sin helhet kommer att se ut i framtiden, i syfte att kunna möta kunders behov.

Detta ligger i linje med Barret & Weinsteins (1998) resonemang om att

framsynthet är en förutsättning för att lyckas i det nya millenniet, där omgivningen

blir alltmer komplex. Vidare för företaget en dialog med viktiga kunder som det

har knutit kontakt med och som företaget arbetar för att ha långvariga relationer

med. Vår åsikt är att Företag C:s handlande därför kan ses som ett praktiskt uttryck

för Narver & Slaters (1999) ståndpunkt att kundrelationer är av betydelse för att

företag ska få den värdefulla kännedom om marknadsbehovet som krävs för att ett

företag ska lyckas.

Förutom att fokus i det strategiska handlandet enligt vår mening läggs på köparna,

utgör i våra ögon även konkurrenterna en grupp, vars göromål vägs in i det Företag

C utgår från i sitt agerande. Företaget håller, som vi ser det, även uppsikt över och

väger in hotet om nya konkurrenter i sitt strategiska arbete. Även

systemleverantörerna anser vi vara en viktig komponent för företagets agerande.

Detta i och med att företaget självt äger ett nät, vilket gör att systemleverantörerna,

som framgår i empirin, konkurrerar om att få serva Företag C:s nät.   Därigenom

kan Företag C, i sitt strategiska handlande, enligt oss sägas utgå från en analys av

flera av de konkurrenskrafter, som Porter (1980) behandlar i sin branschanalys.

Därmed anser vi att företagets tillvägagångssätt även stämmer överens med det

Jarowski och Kohli (1993) förespråkar, nämligen att företag bör utgå ifrån

marknadens förändringar och analysera marknaden i sin helhet.
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6.1.4 Det strategiska handlandet i korthet

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi anser att Företag A, enligt de

resursorienterade teoribildningar som behandlats i denna studie, handlar

resursorienterat. Detta yttrar sig enligt oss bland annat i att företaget anammar en

både systematisk, formell och långsiktig planering, där inte någon större hänsyn tas

till marknadens svängningar. Därutöver använder sig Företag A, som vi uppfattar

det, av ett verktyg som kan liknas vid en Gap Analysis (Grant, 1998) i sitt

handlande och utgår i sitt agerande enligt vår mening följaktligen främst från sina

egna resurser, vilket vi anser tyda på att företaget snarare är resurs- än

marknadsorienterat.

Utifrån de marknadsorienterade teorier vi har granskat anser vi att Företag B

snarare agerar marknadsorienterat. Detta eftersom företaget i våra ögon lägger stor

vikt vid kunder, leverantörer och konkurrenter i sitt agerande. Därtill ska tilläggas

att det enligt oss ser de egna resurserna som verktyg för att möjliggöra en snabb

anpassning till omvärlden, snarare än om utgångspunkt för det strategiska

handlandet. Därigenom menar vi att företaget är marknadsstyrt i sitt beteende. Ett

ytterligare tecken på att detta företag är marknadsorienterat är, som vi ser det, att

det inte styr utvecklingen på marknaden, eftersom det i regel inte utvecklar helt

nya produkter och tjänster, utan att det snarare tar fram nya versioner av redan

befintliga koncept.

Även det tredje företaget, Företag C, anser vi handla marknadsorienterat, eftersom

det i enligt vår uppfattning främst utgår från omvärldsfaktorer i sitt strategiska

arbete. I linje med detta använder sig företaget av branschanalyser och en planering

snarare baserad på en mängd informella handlingsalternativ, än på en fast och

långsiktig affärsplan. Vilka resurser Företag C väljer att satsa på, beror som vi ser

det på vad som är mest kostnadseffektivt att göra – att integrera en funktion eller
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att köpa in den utifrån – vilket kan ses som att företaget tar sin utgångspunkt i

marknaden. Därmed anser vi att det är de alternativa möjligheter som marknaden

erbjuder, som styr företagets strategiska agerande.

I tabell 1 nedan åskådliggörs i kortfattad form hur marknads- respektive

resursorientering, enligt vår tolkning, tar sig uttryck i fallföretagens strategiska

handlande. De grå raderna i tabellen representerar former av handlande, som ur

vårt perspektiv är av ett mer resursorienterat slag. De handlingssätt, som vi

däremot tolkat vara marknadsorienterade, återfinns på de vita raderna.

                                                            Företag
Uttryck för
strategiskt handlande

Företag A Företag B Företag C

Resurser som medel för produktförnyelse ✓

Resurser som medel för anpassning till
omvärlden

✓ ✓

Väcker nya kundbehov ✓

Möter kunders behov ✓ ✓

Satsning på utveckling av kompetenser ✓

Satsning på utveckling av kundrelationer ✓

Resurser köps in om de är av strategiskt vikt ✓

Resurser köps in om det anses kostnadseffektivt ✓

Långsiktig & formell planering ✓

Kortsiktig & informell planering ✓ ✓

Resursanalyser som verktyg ✓

Branschanalyser som verktyg ✓ ✓

Anställda som komplement till kärnkompetensen ✓

Anställda som ett medel för att avläsa
marknaden

✓ ✓

Tabell 1: Fallföretagens strategiska agerande
Källa: Egen tabell
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6.2 Flexibilitetsaspekter som fallföretagen tillämpar
Efter att nu ha studerat och analyserat företagens strategiska handlande har vi

kommit fram till att Företag A , enligt vår uppfattning, är resursorienterat och att

de två andra fallföretagen, Företag B och Företag C, enligt oss, uppvisar

marknadsorienterade beteenden. När vi nu har gjort detta anser vi att det är

intressant att utreda huruvida det förekommer några skillnader i de faktorer som

dessa företag tillämpar för att deras organisationer ska kunna vara flexibla.

I det resonemang vi förde under rubrik 4.2 i referensramen gjorde vi en indelning

av de olika flexibilitetsfaktorerna i interna och externa dimensioner, samt

dimensioner som vi anser vara interna likväl som externa. Som nämnt är, enligt vår

interpretation, de aspekter som vi ser som interna, mer betydelsefulla för och

därmed i större utsträckning tillämpade av, resursorienterade än

marknadsorienterade företag. Anledningen till detta är att vi, i enlighet med Hamel

& Prahalad (1990), anser att det för resursorienterade företag är den egna

kapaciteten, som är i fokus. Analogt är vår uppfattning att de faktorer, som vi

kategoriserar som externa, är av större vikt för marknadsorienterade företag. Vår

mening är att det är sannolikt att dessa företag, med anledning av sin orientering,

gärna söker sig till externa faktorer för att uppnå strategisk flexibilitet. Utifrån

indelningen i externa och interna faktorer kan således uttydas att vi anser det vara

troligt att vi, i analysen av empirin, ska se antydningar på att det, enligt vår

tolkning, resursorienterade Företag A främst anammar interna dimensioner. I

överensstämmelse med detta är den uppfattning vi utgår ifrån att de enligt oss

marknadsorienterade Företagen B och C främst tillämpar aspekter vi klassificerat

som externa.

Det är utifrån beskrivna indelning som vi har strukturerat informationen under

varje flexibilitetsaspekt. Att vi valt att göra på detta vis beror på att vi anser att det
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lyfter upp analysen en nivå samtidigt som vi anser att det skapar ett mer nyanserat

resonemang. En ytterligare anledning till att vi valt denna struktur är att vi önskar

undersöka om den förförståelse vi har och den uppfattning vi har fått då vi studerat

flexibilitetslitteraturen stämmer med fallföretagens beteende. I linje med detta

ämnar vi se om det föreligger skillnader mellan vilka flexibilitetsaspekter som

anammas av det, enligt vår uppfattning, resursorienterade företaget respektive de

företag som vi menar vara marknadsorienterade.

Vi är medvetna om att vissa av de formuleringar vi använder under denna rubrik

kan uppfattas som hypoteser, men våra presumtioner är emellertid varken

formulerade som hypoteser eller prövade på detta sätt. Vi arbetar alltså fortfarande

med en tolkande, hermeneutisk ansats, då vi tolkar och omtolkar dessa

presumtioner, istället för att anta eller förkasta dem.

6.2.1 Strategiskt ledarskap

Strategiskt ledarskap anser vi, som nämnt ovan, vara en extern aspekt. Initialt är

vår tolkning följaktligen att fallföretagen B och C, som vi ser som

marknadsorienterade, tillämpar denna typ av ledarskap för att uppnå strategisk

flexibilitet.

I linje med detta har vi kunnat se att Företag B och Företag C också är de två

företag, som, enligt vår empiriska undersökning, talar om ledaren som en

strategiskt viktig del i organisationen. Emellertid lyfter de båda företagen fram

olika aspekter när det gäller ledarskapets funktion. Företag B anser att ledaren

spelar en betydelsefull roll som antenn mot omvärlden, eftersom det är denne, som

de säger, som främst ”får nys” om konkurrenters planer. Därmed menar vi att

ledaren inom detta företag spelar en central roll för att fånga in omvärldens trender

och omsätta dem i mål att arbeta efter. Detta är också något som DeMaire et al

(1998) framhåller. Dessa författare ser även den strategiske ledaren som en slags
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katalysator, vilket vi anser stämma överens med hur Företag B, som beskrivet,

uppfattar sin ledare.

Inom Företag B finns, som framgått i empirin, ett motto – ”Det är inte de stora som

tar de små, utan de snabba som tar de långsamma” - som företagets ledare har

myntat. Nämnda motto ser vi som en inom företaget gemensam norm, som fyller

ett engagerande och motiverande syfte. Detta eftersom denna paroll, enligt Företag

B, fungerar som en riktlinje inom företaget. Detta menar vi bidra till att företagets

ledare har större möjligheter att förverkliga den entreprenörsanda som Rowe

(2001) anser vara nödvändig för att ledaren ska kunna motivera de anställda.

Företag C betonar, som nämnt, andra faktorer i samband med ledarskapet. Detta

företag ser ledaren som en person som ska stödja den dagliga verksamheten och

hålla ihop organisationen till en helhet. Vi menar därför att även Företag C:s

tankegångar passar in på Rowes (2001) resonemang, då denne författare är av

åsikten att ett syfte ledaren har är att genom sitt engagemang stödja den dagliga

operativa verksamheten. I referensramen kunde vi läsa att även DeMarie et al

(1998) framhåller att ledarens roll är att vara visionär och skapa engagemang hos

de anställda. Detta är faktorer som vi, som nämnt, anser att både Företag B och

Företag C lyfter fram som angelägna i samband med ledarens funktion.

Till skillnad från Företag B och C tyder vi Företag A:s beteende som att det inte

ser ledaren som en direkt bidragande faktor till organisationens flexibilitet. Istället

för att vara den som skapar motivation bland de anställda, tolkar vi att Företag A:s

ledares främsta roll är att vara beslutsfattare. Till skillnad från de två andra

företagen anser vi inte heller att visioner är något som nämnda företag lyfter fram

som viktigt för organisationen. Av dessa anledningar menar vi att Företag A inte

uppfattar det strategiska ledarskapet som betydelsefullt för dess strategiska

flexibilitet. Således är vår omtolkning att Fallföretag B och C är de som betonar

vikten av strategiskt ledarskap. Detta betyder att vår utgångspunkt att de, enligt vår
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mening, marknadsorienterade fallföretagen skulle vara de som anammar denna

dimension av strategisk flexibilitet, stämde.

6.2.2 Kärnkompetenser

Som diskuterat ovan är vår förförståelse att utvecklande av kärnkompetenser är en

intern flexibilitetsdimension. Detta då det handlar om ett aktivt arbete för att

utveckla olika slags resurser i syfte att kunna hantera en osäker framtid. Enligt den

föreställning vi utgår ifrån  förväntar vi oss därmed att det företag som vi anser

handla resursorienterat, Företag A, i störst utsträckning passar in på denna

beskrivning.

DeMarie et al (1998) framhåller i referensramen vikten av att organisationen

identifierar sin kärnkompetens och försöker att effektivisera den samt att det

ständigt strävar efter att finna nya kompetensområden. I linje med detta anser

Heene & Sanchez (1997) att utvecklandet av kärnkompetenser syftar till att skapa

strategiska handlingsalternativ inför framtiden. Vi menar att Företag A är ett

företag som satsar på att göra detta. Detta tar sig, enligt vår mening, exempelvis

uttryck i att företaget fokuserar på kontinuerlig fortbildning av medarbetarna,

vilkas ackumulerade kunskap, framförallt inom teknikområdet, är en av företagets

kärnkompetenser.

Vidare menar vi att Företag A besitter resurser som kan användas till fler än ett

specifikt göromål. Ett uttryck för detta anser vi vara att företaget har

produktdesigningenjörer, vilka är kapabla att arbeta med en mängd olika

produkter. Ingenjörerna ser vi därmed som en slags multiple-use resurser, som

Heene & Sanchez (1997) väljer att kalla resurser som kan användas till mer än en

uppgift. Vidare framhåller Företag A att det, för att det ska finnas tillräckligt med

personal för alla arbetsuppgifter, har ”Team A- och Team B-spelare”. Detta är,

hävdar vi, ett praktiskt exempel på hur företaget arbetar med, vad Heene &
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Sanchez (1997) benämner slacks. Vi hävdar nämligen att företagets så kallade

”Team B-spelare” är kvalitativt olika dess ”Team A-spelare”, i och med att de

förstnämnda även, om så krävs, kan rycka in och utföra andra arbetsuppgifter än

sina ordinarie. Att företaget, enligt oss, på dessa vis skapar strategiska

handlingsalternativ, menar vi vara ett exempel på att det säkerställer utvecklandet

av sina kärnkompetenser, på samma sätt som Heene & Sanchez (1997) förespråkar.

Om vi däremot ser till hur Företag B och C arbetar, utgår de enligt vår tolkning och

som tidigare påpekat, inte främst från sina kärnkompetenser. Vi anser därmed inte

att dessa två företag arbetar med denna flexibilitetsdimension. Följaktligen blir vår

omtolkning att Företag A är det enda fallföretag som arbetar med denna

flexibilitetsaspekt, vilket stämmer överens med den föreställning vi hade innan

omtolkning gjordes.

5.2.3 Produkter och tjänster uppbyggda i moduler

Flexibilitetsdimensionen produkter och tjänster uppbyggda i moduler anser vi,

som nämnt, vara en både intern och extern dimension. Således är vår ursprungliga

uppfattning att det är lika troligt att alla tre fallföretagen tillämpar denna

dimension.

Både Företag B och C arbetar, enligt vår uppfattning med tjänster sammansatta av

olika funktioner, som vi menar kan ses som moduler. Detta eftersom funktionerna,

förenade i olika kombinationer, skapar varierade tjänsteerbjudanden, vilket yttrar

sig i att företagen erbjuder kundanpassade produktpaket, där kunden själv kan

bestämma vad tjänstepaketet ska innehålla. I och med detta menar vi att Företag B

arbetar för att ha möjlighet att erbjuda ett större spektra av produkter och därmed

kunna svara på marknadens förändringar, på ett sätt som liknar det Heene &

Sanchez (1997) i referensramen behandlar under rubriken produkter och tjänster

uppbyggda i moduler. Även beträffande Företag C gör dess arbete med denna
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flexibilitetsdimension att det snabbare kan svara på marknadens efterfrågan. Ett

praktiskt exempel på detta är att företaget har ett system, som innebär att olika

produkter och tjänster kan kombineras ihop till produktpaket efter kundernas

förfrågningar, varför vi anser att Heene & Sanchez (1997) nyss beskrivna

resonemang passar in även på Företag C. Enligt vår uppfattning fungerar båda

dessa företags modulsystem även som ett verktyg för att de i sina utbud snabbt ska

kunna integrera nya tjänster och ny teknik, som konkurrenter tar fram. Att

modulsystemet tillåter snabb integrering menar Heene & Sanchez (1997) vara ett

av huvudsyftena med att ha produkter uppbyggda i moduler. Detta utgör ett

ytterligare skäl till att vi anser att Företagen B och C anammar denna

flexibilitetsdimension.

När det gäller det tredje företaget A, är systemet med produkter och tjänster i

moduler enligt vår tolkning inte något som detta företag arbetar med. Då vi

omtolkat vår utgångspunkt menar vi därför att endast Företag B och C arbetar med

denna flexibilitetsaspekt. Härmed kan vi göra en omtolkning som gäller alla våra

fallföretag. Därmed kan vi också konstatera att de enligt oss marknadsorienterade

företagen B och C, som vi ser det tillämpar denna flexibilitetsaspekt samtidigt som

det i våra ögon resursorienterade Företag A inte anammar nämnda aspekt. Inom

ramen för denna flexibilitetsdimension anser vi således att det finns skillnader

mellan de enligt oss marknadsorienterade företagen och det företag som vi menar

handlar resursorienterat.

6.2.4 Flexibel tillverkning

Då flexibel tillverkning av produkter och tjänster syftar till att öka flexibiliteten

inom befintliga interna system anser vi, som tidigare nämnt, att denna aspekt

främst kan ses som en intern dimension. Därmed är vår utgångspunkt att Företag

A, som vi uppfattar som resursorienterat, tillämpar denna flexibilitetsaspekt.
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Företag A:s redan nämnda produktingenjörer hävdar vi vara ett exempel på att

Företag A tillämpar flexibel tillverkning. Detta eftersom dessa ingenjörer kan

utföra flera slags arbetsuppgifter, vilket enligt vår mening gör att företaget inte

alltid behöver nyanställa när det ska utveckla nya produkter eller tjänster.

Beskrivna förfarande tillåter således, enligt vår tolkning, företaget att ställa om

arbetet utan att omfattande kostnader behöver läggas ned i själva framtagningen av

nya produkter och tjänster. Denna kostnadsaspekt är något som även Acar et al

(1996) behandlar i samband med flexibel tillverkning, varför vi menar att

företagets beteende överensstämmer med nämnda författares åsikt.

Det flexibla tillverkningssystemet syftar enligt Heene & Sanchez (1997)

resonemang till att möjliggöra snabba prioriteringsändringar inom företag. Vi anser

att Företag B, med sitt användande av tvärfunktionella team vid integreringen och

framtagningen av nya tjänster i utbudet, anammar detta system. Detta genom att vi

menar att företaget, tack vare detta arbetssätt, snabbt kan sätta samman olika

personer med specifik kunskap till team som arbetar mot specifika mål. Vidare

hävdar vi att beskrivna arbetssätt tillåter företaget att erbjuda ett bredare

produktutbud. Att företaget sätter samman arbetsgrupper av personer med olika

kunskap, skapar, enligt vår uppfattning, större möjligheter att ge ut ett bredare

spektra av produktvariationer. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid Bartezzaghi &

Spinas (1996) åsikt att ”mixning och matchning av komponenter” inom

företagsarkitekturen, möjliggör för företag att ge ut ett större antal

produktvariationer. De tvärfunktionella teamen anser vi även fylla den

kostnadssparande funktion som Acar et al (1996), som nämnt i stycket ovan, lyfter

fram i samband med denna aspekt. Detta då sammansättning av Företag B:s team

kan variera inom företagets ramar och efter uppgift.

Företag C anser enligt oss inte att flexibel tillverkning är något som är viktigt att

sträva efter. Därmed är vår uppfattning att det endast är de två förstnämnda

företagen som använder denna flexibilitetsaspekt i sin verksamhet. I och med detta
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är vår omtolkning att flexibel tillverkning används av både det, enligt vår mening,

resursorienterade Företag A och det, som vi anser, marknadsorienterade Företag B.

Med andra ord visade sig vår utgångspunkt stämma vad gäller Företag A. Att även

Företag B anammar denna flexibilitetsdimension betyder emellertid att vår tidigare

föreställning inte stämde, varför vi inte heller här kan göra en omtolkning som

inbegriper alla tre fallföretagen.

6.2.5 Strategiska allianser

Att bilda Strategiska allianser ser vi, som tidigare behandlat, som ett extrovert

tillvägagångssätt att öka flexibiliteten. Således förväntar vi oss att detta är en

åtgärd som främst de enligt oss marknadsorienterade företagen B och C använder

sig av.

D’Aveni (1995) är en författare som behandlar strategiska allianser och som

menar att syftet med partnerskap av detta slag är att inblandade parter ska kunna

dra nytta av varandras kompletterande kunskaper. Detta är något som vi tolkar att

Företag A gör genom sitt samarbete med systemleverantörer. Eftersom

systemleverantörerna har en högre grad av kunnande när det gäller nätkapaciteten,

menar vi att Företag A kan dra fördel av detta i sin produkt- och tjänsteutveckling,

samtidigt som systemleverantörerna kan dra nytta av företagets kundbas. Därav

menar vi att företagets beteende kan liknas med D’Avenis syn på denna

flexibilitetsaspekt.

Även Företag B och Företag C har, hävdar vi, samarbeten med andra

marknadsaktörer för att få tillgång till ny kunskap samt för dela risker och

kostnader likt det recept som DeMarie et al (1998) ger, då dessa författare

förespråkar strategiska allianser. Trots att samarbetena i dessa företags fall, utifrån

vår tolkning, inte är lika fasta som allianser, menar vi att D’Avenis (1995)

resonemang om flexibilitetsskapande partnerskap passar även här. Detta då vi
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menar att syftet med dessa företags samarbeten, liksom det de mynnar ut i, är den

kunskapskomplettering som D’Aveni (1995) menar skapa strategisk flexibilitet.

Företag B samarbetar även med aktörer utanför branschen av andra orsaker än

kunskapsutbyte. Dessa samarbeten syftar enligt företaget till att det ska kunna ta

del av samarbetsparternas kundbaser och kunna dra ner på sina

marknadsföringskostnader. I detta sammanhang ska tilläggas att Företag B även

planerar att ingå en ytterligare form av partnerskap. Detta då företaget vill slå sig

ihop med en annan operatör för att öka sin makt på marknaden. De två sistnämnda

samarbetsformerna kan sägas ha det syfte som DeMarie et al (1998) menar att

horisontella samarbeten bör uppfylla - att minska skillnaden i styrka mellan aktörer

på en marknad. Av denna anledning är vår uppfattning att Företag B tillämpar

denna flexibilitetsdimension.

Vår ursprungliga föreställning att denna strategiska flexibilitetsåtgärd endast skulle

tillämpas av de enligt vår mening marknadsorienterade företagen, visade sig

därmed vara felaktig. Vår omtolkning är följaktligen att alla tre företagen, om än

av skilda anledningar, arbetar med strategiska allianser.

6.2.6 Flexibel organisationsstruktur

Flexibel organisationsstruktur är enligt vår uppfattning en faktor av både ett in-

och utåtriktat slag. Följaktligen kan alla företagen i vår studie, enligt vår

förförståelse, lika rimligt passa in i beskrivningen av denna dimension.

Som ett led i skapandet av en flexibel organisationsstruktur menar Bartezzaghi &

Spina (1996) att företags medarbetare ska involveras i organisationens

beslutsfattande, vilket vi anser är något som Företag B:s organisationsstruktur

främjar. Detta genom att mycket av arbetet inom företaget görs i projektgrupper -

tvärfunktionella team - där representanter från de flesta företagsfunktioner finns

representerade. På detta sätt menar vi att företagets handlande kan liknas med
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Bartezzaghi & Spinas (1996) diskussion kring ämnet, eftersom detta författarpar

hävdar att företag, för att uppnå strategiskt flexibilitet, bör involvera anställda från

alla positioner i problemlösandet. Bartezzaghi & Spina (1996) menar även att ett

beteende såsom det beskrivna främjar interaktionen mellan de anställda och gör att

synergieffekter kan uppnås. Även detta menar vi således passa in på Företag B:s

beteende då vi utifrån empirin kunnat se att dess organisationsstruktur är platt och

att de arbetar i team på det sätt som beskrivs.

Att ha en platt organisation med väl fungerande kommunikationsvägar talas det om

inom såväl Företag B som Företag C. Företag C talar även om stor handlingsfrihet

för sina medarbetare och Företag B om öppna dörrar mellan anställda på alla

nivåer. En platt organisationsstruktur och väl fungerande intern kommunikation

har positiva effekter på ett företags strategiska flexibilitet, eftersom det, enligt Acar

et al (1996), skapar bättre förutsättningar för snabbare respons och beslut. Då detta

även är syftet med Företag B:s och C:s beskrivna arbetssätt anser att deras

förfarande överensstämmer med nämnda författares beskrivna mening.

Företag A är det företag som uttryckligen säger att en flexibel och platt

organisationen inte är något att sträva efter. Inom företaget talas det däremot om

tydliga beslutsgångar. Av denna anledning är vår mening att en flexibel

organisationsstruktur inte tillhör de flexibilitetsfaktorer som prioriteras i Företag A.

Följaktligen är vår omtolkning att det endast är de fallföretag, som vi uppfattar som

marknadsorienterade, som uppvisar denna form av strategisk flexibilitet. I och med

detta kan vi göra en omtolkning som innefattar alla tre fallföretagen och därmed,

som vi ser det, konstatera att de marknadsorienterade företagens beteende skiljer

sig från det resursorienterade företagets.
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6.2.7 Kortfattat om strategisk flexibilitet

Vår ursprungliga uppfattning var att det föreligger vissa skillnader mellan de

flexibilitetsaspekter som tillämpas av Fallföretag A respektive av Fallföretag B och

C, vilka vi ser som resursorienterat respektive marknadsorienterade. Då vi nu har

studerat fallföretagen kan vi, menar vi, också konstatera att dessa företag agerar på

olika sätt för att skapa strategisk flexibilitet. Utifrån studien kan vi därmed sluta

oss till att fallföretagen i vissa fall agerar olika, men inte till fullo på det sätt som vi

från början föreställt oss. Emellertid kan vi, utifrån de omtolkningar vi gjort se att

de tolkningar vi utgått ifrån i de flesta fall stämt. Till följd därav anser vi att vi kan

uttyda ett mönster i fallföretagens agerande. Med detta menar vi att vi kan se att de

enligt oss marknadsorienterade företagen i högre grad än det företag som vi

uppfattar som resursorienterat tillämpar de  flexibilitetsdimensioner vi anser vara

externa samtidigt som det resursorienterade företaget i större utsträckning

anammar faktorer vi menar vara interna. Detta mönster indikerar, enligt vår

uppfattning, således också att det finns skillnader i hur det resursorienterade

Företag A respektive Företagen B samt C, som vi anser vara marknadsorienterade,

agerar för att skapa strategisk flexibilitet.

I tabell 2 förtydligas, summariskt, vilka strategiska flexibilitetsdimensioner som vi

anser att respektive fallföretag tillämpar. Avsikten med tabellen är att förtydliga

det som framkommit i den del av analysen som behandlar strategisk flexibilitet.

Att vi valt att markera kolumnerna i olika färger har sin grund i att vi vill att det

ska bli tydligare vilka aspekter som enligt oss tillämpas av det, utifrån vår tolkning,

resursorienterade Företag A respektive de företag i vår undersökning som vi

uppfattar som marknadsorienterade. I detta syfte är Företag A:s kolumn ljusgrå,

emedan Företag B och C:s kolumner har en mörkare grå nyans.
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                                                           Företag
Tillämpade
flexibilitetsdimensioner

Företag A Företag B Företag C

Strategiskt ledarskap ✓ ✓

Kärnkompetenser ✓

Produkter och tjänster uppbyggda i moduler ✓ ✓

Flexibel tillverkning ✓ ✓

Strategiska allianser ✓ ✓ ✓

Flexibel organisationsstruktur ✓ ✓

Tabell 2: I fallföretagen tillämpade dimensioner av strategisk flexibilitet
Källa: Egen tabell

6.3 Attribut som skiljer fallföretagen från varandra
Eftersom vi i vår studie undersöker vad som karaktäriserar resurs- respektive

marknadsorienterade företag menar vi att det inte bara är intressant att se hur

företag handlar strategiskt utan också vilka egenskaper som kan sägas vara

kännetecknade för dem. Emellertid behandlas detta, som nämnt, inte i några av de

teorier vi har funnit inom ämnet. Inom ramen för denna studie anser vi således att

det finns aspekter som trots att de saknar teoretiska referenser för studiens syfte är

värda att behandla. Därför har vi valt att enskilt ta upp dessa under denna rubrik.

Eftersom vi inte har några teorier att basera detta avsnitt på, är detta snarare att

betrakta som ett diskuterande stycke utifrån vår tolkning av den empiriska

information som vi erhållit från branschanalytikern och respondenterna på

fallföretagen.

Företag A, som vi uppfattar som resursorienterat, är en operatör som funnits länge

i branschen. Faktum är att detta företag till och med är äldst bland operatörerna och

kan, enligt branschanalytikern, därmed klassificeras som branschens ”gamling”.

Därtill har det gamla Företag A störst kundunderlag och därmed kan det, enligt

företaget självt, stoltsera med den största marknadsandelen bland teleoperatörerna.
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Den marknadsandelsmässigt ledande positionen och det betydande kundunderlaget

bidrar, enligt branschanalytikern, till att företaget har stadiga intäkter och därmed

är finansiellt starkt. Ytterligare egenskaper som vi anser karaktärisera Företag A är

att det är centraliserat och att det, i enlighet med branschanalytikern, är

organisationsmässigt stort.

Företag B och Företag C anser vi ha många gemensamma egenskaper. Företag B

etablerades för några sedan och Företag C har heller inte funnits mer än ett par år i

branschen. Därtill kan det konstateras att Företag B ser sig självt som en liten

spelare på marknaden som med sin ringa marknadsandel har svårt att leda

utvecklingen och skapa nya behov på marknaden. Även Företag C är, enlig egen

utsago, en liten aktör inom branschen, som enligt branschanalytikern är i samma

situation som Företag B vad gäller branschutvecklingen. Vidare beskriver Företag

B sig som ett decentraliserat företag där dörren till VD:n alltid står öppen för stora

som små frågor. Beträffande Företag C har det en liknande syn på sig självt då det

menar att stort spelrum lämnas till de anställda och att organisationen inte är

hierarkisk. Företag C kännetecknas, enligt oss, också av att det är relativt litet med

få avdelningar. Även Företag B anser vi utmärkas av att det är litet till storleken.

Båda dessa företag menar vi således vara organisationsmässigt små.

Tabell 3 nedan visualiserar de särskiljande attribut vi har kunnat identifiera hos

fallföretagen. För att tydliggöra skillnaderna mellan Företag A och företagen B och

C, som vi anser vara resursorienterat respektive marknadsorienterade, är Företag

A:s kolumn är ljusgrå och Företag B och C:s kolumner mörkgrå.
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                               Företag
Attribut

Företag A Företag B Företag C

Gammalt i branschen ✓

Organisationsmässigt stort ✓

Marknadsandelsmässigt
stort

✓

Centraliserat ✓

Finansiellt starkt ✓

Ungt i branschen ✓ ✓

Organisationsmässigt litet ✓ ✓

Marknadsandelsmässigt
litet

✓ ✓

Decentraliserat ✓ ✓

Tabell 3: Attribut som kännetecknar fallföretagen
Källa: Egen tabell

6.4 Avrundning av kapitlet
För att knyta ihop analysen har vi skapat bild 5 nedan. I denna bild åskådliggörs

hur vi anser att det som behandlas under de olika rubrikerna i detta kapitel hänger

samman. De runda cirklarna representerar fallföretagen. I bilden har vi har placerat

in Företag A på den plats där betoningen ligger på samspelet mellan ett företags

strategi och dess resurser. Detta eftersom vi anser att Företag A är resursorienterat.

På motsvarande sätt har vi lagt in Företag B och C, vilka enligt vår uppfattning är

marknadsorienterade företag, där tonvikten ligger på samspelet mellan

omgivningen och företagets strategi. De pilar som utgår från varje företag pekar på

rutor där vi i punktform visar vilka attribut vi, utifrån vår studie, anser

karaktärisera fallföretagen. I rutorna punktar vi även upp de tillvägagångssätt för

att skapa strategisk flexibilitet som vi anser att respektive företag tillämpar.
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Figur 5: Sammanställning av analysen
Källa: Egen bearbetning av Grant (1998), s. 107
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7 Slutsatser

Efter att ha analyserat den information vi samlat in, vill vi i detta sista kapitel

summera det vi kommit fram till i vår studie. Vi utgår här ifrån de

syftesspecificerande frågor vi formulerade i det inledande kapitlet.

7.1 Hur tar sig marknads- respektive resursorientering
uttryck i företags strategiska handlande?

De tendenser vi kan se utifrån den studie vi har gjort är att resursorientering i

företag tar sig uttryck i att de fokuserar på sin kärnkompetens och använder denna

för att utveckla produkter och tjänster. Vår undersökning indikerar också att

resursorienterade företag är innovativa och går utanför satta ramar för att skapa nya

värden för kunderna. Därmed menar vi att vår undersökning pekar på att dessa

företags handlande delvis syftar till att väcka nya kundbehov. Dessutom indikerar

studiens resultat att resursorienterade företag satsar på den mest avancerade

tekniken som finns att tillgå. Vidare har ett resursorienterat företag, enligt vår

analys, stor medvetenhet om sina resurser och utvärderar fortlöpande sin resursbas.

Eftersom resurserna utgör stommen i verksamheten satsas enligt vår studie inom

dessa företag stort på att vidareutveckla såväl de materiella som de immateriella

resurserna. Resultatet av vår undersökning tyder på att det verktyg som

resursorienterade företag använder sig av i sitt strategiska handlande är en Gap

Analysis. Företagets resurser utvärderas med hjälp av denna analys i syfte att

företaget ska kunna avgöra vilka resurser som är av strategisk vikt. En ytterligare

tendens som vi kunnat skönja i denna studie är att det främst är i användandet av

denna analys som företaget vänder sin uppmärksamhet mot konkurrenterna. I

utvärderingen av resurserna ställs nämligen företagets egna resurser i relation till

andra företags, för att företaget på detta sätt ska kunna avgöra hur de egna
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resurserna står sig i konkurrensen. Vår analys pekar också på att anställda inom

företag av detta slag huvudsakligen ses som komplement till företagets

kärnkompetens. Med vår studie som utgångspunkt har vi kunnat se indikationer på

att resursorienterade företag planerar på lång sikt och att planerna som dessa

företag arbetar efter är formella och relativt fasta. I linje med detta tyder utfallet av

denna undersökning på att litet utrymme för anpassning till svängningar på

marknaden görs samt att parallella handlingsplaner sällan används.

Marknadsorientering tar sig, enligt vad vår undersökning tyder på, andra

uttrycksformer i ett företag. Företag som har denna inriktning ser därmed sina

resurser på ett annat sätt än resursorienterade företag. Vår studie antyder att

resurser inom marknadsorienterade företag inte ses som källan till

produktförnyelse, utan som medel för adaption till omvärldens förutsättningar.

Därtill visar vår studie indikationer på att beslut om resurser ska köpas in eller inte,

fattas på kostnadseffektivitetsmässiga grunder i företag av detta slag. Det är

således, enligt denna undersökning, inte resurserna som är grunden för det

marknadsorienterade företagets handlande, utan extern påverkan som styr dess

verksamhet. I linje med detta indikerar vår studie att inga försök att skapa ny

efterfrågan görs, utan att arbetet snarare syftar till att möta kunders behov. Enligt

vad vår analys tyder på ligger fokus hos marknadsorienterade företag således på att

ta reda på kunders nuvarande och gärna framtida behov. Analogt med detta anses

inom dessa företag underhållning av kundrelationer vara av betydelse. Vidare

utgör, enligt våra resultat, branschanalysen ett verktyg i det strategiska arbetet för

företag med denna orientering. Resultatet av vår analys indikerar även att de

anställda här ses ha en funktion som antenn mot och som medel för avläsning av

marknaden. Vidare är planeringen som ligger till grund för företagens handlande,

enligt vår studie, kortsiktig och informell. Vår studie pekar även på att parallella

handlingsplaner används i planeringssyfte av marknadsorienterade företag.
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7.2 Hur går resurs- respektive marknadsorienterade företag
tillväga för att skapa strategisk flexibilitet?

Av vår studie att döma skapar resursorienterade företag strategisk flexibilitet

genom att utveckla kärnkompetenser. Detta eftersom kärnkompetenserna, enligt

vår analys, utgör basen i dessa företags verksamhet. Enligt vår studie är flexibel

tillverkning av produkter och tjänster är ytterligare ett tillvägagångssätt som

resursorienterade företag, använder sig av för att skapa strategisk flexibilitet.

Utifrån resultatet av analysen är även bildandet av strategiska allianser en

flexibilitetsaspekt som företag med denna orientering tillämpar. De strategiska

allianserna fyller i detta sammanhang enligt vår studie främst en kunskapsdelande

funktion.

Även marknadsorienterade företag skapar, enligt vår studie, flexibilitet genom

kunskapsutvecklande alliansbildning. Dessutom fyller denna flexibilitetsfaktor i

det ena av de, enligt vår uppfattning, marknadsorienterade företagen även

funktionen att dela kostnader och risker mellan samarbetsparterna.

Alliansbildningen hos marknadsorienterade företag kan, enligt vår undersökning,

också ha ett maktutökande syfte. Vidare indikerar resultatet av analysen att

strategiskt ledarskap i likhet med produkter och tjänster i moduler används i

marknadsorienterade företag. Beträffande hur marknadsorienterade företag går till

väga vad gäller flexibilitetsdimensionen flexibel tillverkning har vi däremot svårt

att uttala oss. Detta eftersom vi angående denna flexibilitetsaspekt i vår studie inte

har kunnat utläsa någon entydighet i de, som vi ser det, marknadsorienterade

företagens tillvägagångssätt. Emellertid är resultatet av vår analys att båda de,

enligt oss, marknadsorienterade företagen använder sig av flexibel

organisationsstruktur för att kunna vara strategiskt flexibla.
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7.3 Vilka särskiljande attribut kan tillskrivas ett resurs-
respektive marknadsorienterat företag i en bransch?

Enligt vår studie är resursorienterade företag både marknadsandelsmässigt och

organisationsmässigt stora. Dessutom tyder resultatet av vår analys på att företag

med denna orientering är gamla i branschen. Resursorienterade företag är också,

enligt vår undersökning, finansiellt starka. Vidare indikerar analysen att företag

med denna orientering är centraliserade.

Vår analys tyder även på att marknadsorienterade företag är marknadsandels- såväl

som organisationsmässigt små. Vår studie visar även tendenser på att dessa företag

är unga i branschen. Det vi också kunnat se indikationer på är att

marknadsorienterade företag är decentraliserade i sin organisationsstruktur.

7.4 Avslutande reflektioner
Vi är medvetna om att studier av endast tre fallföretag inte är tillräckligt för att de

slutsatser vi nu har dragit ska vara av generell karaktär. Vår avsikt har heller inte

varit att göra allmängiltiga uttalanden. Istället är avsikten med vår studie är att

redogöra för de tendenser vi kunnat uttyda samt att öka förståelsen för

undersökningsområdet. Vår förhoppning är även att denna studie ska stimulera till

djupare studier inom området, där det utreds huruvida resultaten från denna studie

är gällande även för ett större antal företag. Några ytterligare frågeställningar som

enligt vår mening skulle vara intressanta att erhålla svar på genom fortsatt

forskning är:

Är en marknadsledande position ett krav för att kunna vara resursorienterad? Eller

kan även företag med små marknadsandelar vara resursorienterade? Är det så att

företag som är decentraliserade och unga i branschen måste vara

marknadsorienterade? Eller är det så att marknadsorientering kräver att företag är
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decentraliserade? Är det så att marknadsorientering underlättar strategiskt

ledarskap? Eller är det så att strategiskt ledarskap underlättar marknadsorientering?

Med detta lämnar med varm hand över till framtida forskare.
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