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1 INLEDNING

I detta inledande kapitel målas bakgrunden till denna studie upp för att ge
läsaren en inblick i det ämne som uppsatsen behandlar. Denna bakgrund
utmynnar i ett antal problemfrågor och det syfte som vi ämnar besvara.

1.1 ETT MJUKVARUFÖRETAGS DAGBOK

”Måndag: Klockan 10.00 kommer det upp ett meddelande på skärmen:
”Möte klockan 12.00 idag. Vi ses i något konferensrum som för tillfället är
ledigt”. Bra, hinner precis med ett kundbesök som varit inplanerat sedan
flera dagar.

Klockan 12 möts alla i Påls rum eftersom alla konferensrum som vanligt är
upptagna. Pål, 27 år, är grundare och tillika VD för företaget. Det har
kommit indikationer på att företagets värsta konkurrent planerar att etablera
sig på den tyska marknaden inom fem månader. Därför måste man nu
snabbt bestämma sig hur man skall reagera på denna information. Under
mötet beslutar man sig för en etablering i Tyskland under det kommande
kvartalet, då det är viktigt att vara först på marknaden. Arbetet med
etableringen, alias projekt Raket, startar omgående och man vänder sig till
erfarna branschanalytiker för att få tillgång till information om den tyska
marknaden.

Tisdag: Ett nytt projekt, Stardust, sparkas igång klockan 9.00. Det är dags
att dra upp riktlinjer för den kommande produktlanseringen om tre
månader. Det är fortfarande inte helt klart hur den färdiga produkten skall
vara utformad men då man strävar efter en regelbunden produktlansering är
det viktigt att hålla tidsramarna. Inom projektet kommer företaget nu att ha
ett nära samarbete med både kunder och partners för att göra den nya
produkten så bra som möjligt. Man är medveten om att tidsramen är väldigt
pressad men alla jobbar vidare eftersom det alltid brukar lösa sig på resans
gång. Karin på marknadsavdelningen skickar ut en pressrelease där det
meddelas att företaget planerar att släppa en ny produkt om tre månader.

Onsdag: Idag fick vi både bra och dåliga nyheter. Projekt Raket har nu fått
in en första rapport angående situationen på den tyska marknaden från det
analysföretag man samarbetar med. Analysföretaget ser ljust på framtiden
och spår att marknaden kommer att växa kraftigt det närmaste året. En
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dålig nyhet är att företagets försäljning inte ökat så mycket som man
hoppats på under det senaste kvartalet, vilket har lett till en försämrad
likviditet. Då målet är en etablering i Tyskland med hjälp av
självfinansierade medel måste beslutet nu omvärderas, då en eventuell
etablering annars kommer att kräva ytterligare skuldsättning.
Projektgruppen och företagets ledning skall träffas under nästkommande
vecka för att ta ett definitivt beslut.

Torsdag: Den nyanställde Jojje, 20 år, är den femte att börja på företaget
den här månaden. Han presenteras för sina nya medarbetare som snabbt
hälsar honom välkommen för att sedan återgå till sina respektive
arbetsuppgifter. Företaget växer snabbt och nyanställda personer betraktas
som en del av vardagen på företaget.

Fredag: Dagen börjar med det veckovisa styrelsemötet. Ett arbete har
nyligen påbörjats med att utarbeta företagets vision och på vilket sätt den
ska kommuniceras ut till de anställda. Mötet avslutas med att VD:n Pål
sammanfattar diskussionen med en möjlig utformning av företagets vision:

”Vårt företag skall hjälpa världens människor in i den nya
ekonomin med hjälp av vår unika IT-lösning.”

Alla känner sig upprymda av detta uttalande och stressar sedan vidare till
nya möten.

Klockan 18.00 börjar företagets efterlängtade fredagspub. Chipspåsarna
öppnas och festen är igång. Några flockas kring den nya Sony Playstation
som företaget har köpt in och en spontan TV-spelsturnering uppstår. Andra
nöjer sig med att stå i baren. Veckans turbulens, som inte skiljer sig från
några andra veckor, är som bortblåst.”

Det här fiktiva företaget är, om än något tillspetsat, vår uppfattning av hur
situationen för IT-företag kan se ut. Exemplet speglar hur vi uppfattar den
snabbföränderlighet som vi tror karakteriserar dessa företags dagliga
verksamhet och exemplet visar också hur vi tror att de väljer att agera i
denna miljö. Just denna dynamik väckte vårt intresse för att studera denna
bransch närmare. Inom det som kan benämnas IT-branschen återfinns
företag av helt olika karaktär, såsom hård- och mjukvaruföretag samt
konsulter. För att avgränsa studien har vi valt att endast undersöka
mjukvaruleverantörer, då vi är intresserade av att studera företag som har
en konkret produkt att erbjuda sina kunder.
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1.2 VAD VILL VI GÖRA MED DENNA UPPSATS?
Med den föreställningsram vi nu har målat upp av mjukvarubranschen, är
det intressant att ställa sig frågan hur dessa företag agerar strategiskt i
denna miljö. Litteraturen kring hur organisationer strategiskt agerar kan i
grova drag delas in i två huvudgrupper. Den ena gruppen av författare intar
ett deterministiskt synsätt. De anser att företag inte har möjligheten att
påverka sin framtid och omvärld, utan detta är givna förhållanden som
företaget är tvungen att anpassa sig till. Andra författare är av den
uppfattningen att företag har en möjlighet att själva aktivt påverka och
skapa sin egen framtid (Thietart et al 1997). Dessa två olika sätt att se på
sig själv och sina möjligheter till påverkan anser vi utmynnar i olika sätt att
agera på en marknad.

I de senaste årens forskningslitteratur koncentreras diskussionen till att
företag som verkar på konkurrensutsatta och snabbföränderliga marknader
måste vara proaktiva för att överleva i den hårdnande konkurrensen (se
exempelvis Eisenhardt & Brown, 1998, D’Aveni,1995, Hitt et al, 1998).
Den beskrivning som dessa författare ger av företag som agerar proaktivt,
är företag som på olika sätt går i spetsen av en utveckling och som anser sig
aktivt kunna påverka marknadens utveckling och spelregler. Denna
forskningslitteratur har gett oss bilden av att proaktivt handlande inom
snabbföränderliga branscher idag är ett utbrett fenomen. Eftersom vi anser
att mjukvarubranschen uppfyller kriterierna för snabbföränderlighet och
hård konkurrens, innebär detta att det inom denna bransch med hög
sannolikhet borde finnas ett flertal exempel på företag som agerar
proaktivt.

Frågan är dock om proaktivt agerande i dagsläget är så utbrett som
litteraturen gör gällande. Vi föreställer oss att det krävs ett visst mod för att
våga gå i spetsen för en utveckling. Även om mjukvaruföretagen agerar i
en snabbföränderlig bransch, är kanske inte alla beredda att ta den risk det
ändå innebär att gå i fronten. Dessutom är det rimligt att tro att det krävs en
viss finansiell styrka för att ha kapaciteten att ständigt driva utvecklingen
på marknaden, vilket inte alltid karakteriserar dagens mjukvaruföretag.

Om nu inte alla företag har en målsättning att agera proaktivt och en vilja
att styra marknaden faller det sig ganska naturligt att fråga sig vilken typ av
strategiskt agerande de istället kan tänkas ha. Vi anser det orimligt att tro
att ett företag på dagens hårt konkurrensutsatta marknader kan vara helt
passivt. Om inte ett företag aktivt försöker driva utvecklingen i sin
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omgivning, borde det istället ha en strategi som är av reaktiv natur. Med det
menar vi att företaget på ett eller annat sätt borde reagera och anpassa sig
till de förändringar som sker i omvärlden för att fortsätta vara
konkurrenskraftigt.

Den litteratur som redogör för hur företag kan agera strategiskt beskriver
relativt utförligt olika proaktiva och reaktiva strategier. Dessa olika ”recept
på framgång” förefaller vara generella och i många fall applicerbara på
många typer av företag. Vi anser att det råder en avsaknad av forskning
som diskuterar huruvida det föreligger någon skillnad i hur olika typer av
företag bör agera strategiskt. Företag som Sony, Intel och 3M används
flitigt som goda exempel på företag som har mycket medvetet uttalade
proaktiva strategier. Detta är mycket stora företag och det skulle då vara
intressant att studera om ett medvetet proaktivt agerande även återfinns
bland andra typer av företag.

Det är också intressant att undersöka vilka krav på flexibilitet som reaktivt
respektive proaktivt agerande ställer på företaget. Inom
forskningslitteraturen på detta område understryks vikten av att företag i
dagens snabbföränderliga värld måste ha en flexibel organisation för att
snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden. Är detta en aspekt
som är lika viktigt för alla företag oavsett om man väljer att agera reaktivt
eller proaktivt?

Utifrån den ovan förda diskussionen är det möjligt att utkristallisera ett
antal problemställningar som vi vill undersöka i denna studie:

� Hur ser mjukvaruföretag på sin egen roll på marknaden?
� Utifrån detta synsätt, hur agerar dessa företag strategiskt?
� Vilka krav på flexibilitet ställer detta på företaget?

1.3 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika typer av
mjukvaruföretag agerar strategiskt och vilka krav på flexibilitet detta ställer
på organisationen.
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1.4 MÅLGRUPP

Även då uppsatsens primära målgrupp är personer vid universitet och
högskolor, anser vi att uppsatsens innehåll kan vara intressant för alla
människor som har ett intresse för snabbföränderliga branscher såsom
mjukvarubranschen.

1.5 AVGRÄNSNINGAR

Då det föreligger både resurs- och tidsmässiga restriktioner för denna
studie, har vi valt att endast studera svenska mjukvaruleverantörer.
Dessutom har vi valt att utesluta företag med mindre än tio anställda för att
på så vis få ett hanterbart antal företag att arbeta med.

När vi i denna studie jämför det strategiska agerandet mellan olika typer av
företag har vi valt att främst jämföra om det råder några skillnader mellan
företag av olika storlek. Vi definierar storlek utifrån antal anställda, då vi
tror att detta är ett lämpligt kriterium för företagsstorlek.

1.6 LÄSANVISNINGAR

Kapitel 1 börjar med en beskrivning av vår syn på IT-branschen och den
forskning som bedrivs kring frågan hur företag agerar strategiskt i en
snabbföränderlig miljö. Diskussionen leder fram till syftet med denna
studie. I kapitel 2 ges en bild av vår syn på vetenskap för att ge läsaren en
möjlighet att förstå både valet av angreppssätt och vår tolkning av de
resultat som framkommer i studien.

Genomförandet av studien beskrivs i kapitel 3. Här beskrivs den
vetenskapliga ansats vi har utgått ifrån, samt de metoder som använts.
Kapitlet avslutas med en beskrivning av det praktiska tillvägagångssättet
samt en kritisk diskussion kring de valda metoderna.

Kapitel 4 utgör uppsatsens referensram, där vi först förklarar
referensramens disposition och upplägg. Olika sätt på vilka företag kan
agera på ett reaktivt sätt beskrivs i det följande avsnittet, medan olika typer
av proaktivt agerande därefter beskrivs. Vidare diskuteras de krav som
ställs på organisationen för att man skall kunna agera på en sådan
snabbföränderliga marknad som dessa företag gör. Våra reflexioner över
referensramen återfinns i kapitel 5.
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Det empiriska materialet presenteras i kapitel 6, 7 och 8. För att underlätta
för läsaren och för att ge en klar struktur över detta material presenteras
resultaten av intervjuerna med fallföretagen i kapitel 6 och materialet från
intervjun med en utomstående person i kapitel 7. Resultaten av den
enkätundersökning som också har genomförts presenteras i kapitel 8.
Uppsatsens analys återfinns i kapitel 9 och uppsatsen avslutas med en
slutsats.
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2 VÅR SYN PÅ VETENSKAP

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie anser vi att forskarens
underliggande uppfattning om verkligheten och om kunskap avspeglar sig i
studiens upplägg och resultat. Därför anser vi det viktigt att försöka
klargöra vår ståndpunkt inom detta område för att på så vis ge läsaren en
möjlighet att förstå och bedöma uppsatsen utifrån de utgångspunkter som
vi har haft.

Enligt vår uppfattning beror den syn vi har på omvärlden i hög grad på den
enskilda människans tidigare erfarenheter och föreställningar om tingens
varande. Ta ett exempel där en läkare och en psykolog undersöker en och
samma patient. I detta fall är det troligt att de kommer fram till olika
förklaringar beroende på sina individuella föreställningsramar. Läkaren
kanske finner en medicinsk förklaring till patientens dåliga tillstånd, medan
psykologen troligtvis söker efter psykiska orsaker. Detta exempel belyser
hur vi anser att människor kan tolka en och samma verklighet - den sjuke
patienten - på olika sätt.

Med detta exempel vill vi illustrera vår syn på verkligheten, dvs. den värld
som omger oss. Vi menar att omvärlden är en produkt av våra sinnen och
att den utgörs av våra tolkningar. Verkligheten blir då en social
konstruktion som kan definieras som något som skapas och uppfattas av
människor (Wiederheim-Paul & Eriksson, 1987). Detta innebär att vi anser
att det inte finns någon objektiv och sann bild av verkligheten, utan att
omvärlden kan tolkas på många olika sätt. Detta avspeglas också i denna
uppsats där vi inte har för avsikt att ge en objektiv bild av verkligheten. Vår
avsikt är snarare att bidra med vår tolkning av hur mjukvaruföretagen i vår
undersökning agerar strategiskt.

Vi anser att kunskap alltid filtreras genom våra egna föreställningsramar
och uppfattningar, vilket innebär att vår uppfattning ligger åt det
hermeneutiska synsättet. Inom detta synsätt anser man att forskaren alltid
tolkar det han eller hon uppfattar och att sinnesintryck alltid är påverkade
av dennes förförståelse för det studerade fenomenet (Thurén, 1998). Detta
innebär att vi, innan studien påbörjades, hade en förförståelse inom ämnet
som allt eftersom det empiriska materialet samlades in omtolkades och
förändrades efter den information och de intryck som vi fick. Det är denna
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process av kunskapsbildande som vi hoppas kunna återspegla i denna
uppsats.

Även då vi anser att uppsatsen är en produkt av våra egna
föreställningsramar vill vi ändå skapa en trovärdighet för resultaten för att
ge läsaren möjligheten att själv ta ställning våra resultat. Därför har vi
försökt att sträva efter en begränsad objektivitet som enligt Wiedersheim-
Paul & Eriksson (1987) innebär att forskaren bör vara medveten om det
subjektiva inslaget i sin forskning och därmed försöka reducera den. För att
lyckas med detta anser författarna att forskaren bör klargöra när han eller
hon medvetet tar ställning i en fråga.

Det är dessutom viktigt med en insikt i de egna värderingarna och
trosföreställningarna. I och med detta kan man erhålla en viss kredibilitet,
genom att t.ex. beskriva det studerade fenomenet utifrån flera perspektiv. I
denna uppsats har vi försökt att göra detta genom att inte bara intervjua
människor på fallföretagen utan också genom att intervjua en fristående
konsult som inte var kopplad till någon av dessa företag. Dessutom har vi
använt flera olika datainsamlingmetoder på samma gång som olika
målgrupper har studerats, vilket innebär att vi har närmat oss det valda
problemområdet från flera olika perspektiv.

Brunsson (1982) för ett resonemang kring huruvida forskningen syftar till
att avbilda verkligheten eller till att ge människor en möjlighet att förstå ett
fenomen genom en utveckling av språket som ett hjälpmedel till en ökad
förståelse. Det är vår förhoppning att den tolkning av teorier och empiri
som presenteras i denna uppsats kan vara till hjälp för människor att bättre
förstå hur företag som lever i en snabbföränderlig miljö agerar. Med detta
menar vi att den här uppsatsens roll är att utveckla ett språk inom detta
område snarare än att endast göra en avbildning av det strategiska
agerandet hos dessa företag.
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3 GENOMFÖRANDET AV STUDIEN

I följande avsnitt redovisas den vetenskapliga ansatsen till vår empiriska
undersökning, samt vårt val av metod för insamling av data. Vidare
beskrivs också det praktiska tillvägagångssättet för undersökningen, följt
av en kritisk diskussion om de valda metoderna.

3.1 VETENSKAPLIG ANSATS

Målsättningen med denna studie är att beskriva hur mjukvaruföretag agerar
strategiskt. För att angripa detta undersökningsområde ville vi inte endast
ge en beskrivning av hur dessa företag agerar, utan även tränga ned på
djupet för att få en mer komplett bild och därmed också försöka förstå
varför företagen agerar på ett visst sätt. För att få reda på detta ansåg vi det
bäst att genomföra fallstudier av ett antal företag för att på så vis få reda på
hur personer på dessa företag tänker kring dessa frågor. Detta angreppssätt
motsvarar det som Merriam (1994) beskriver som tolkande fallstudier
vilket innebär detaljerade beskrivningar av den företeelse som studeras
samt att den informationen sedan används för att belysa, stödja eller
ifrågasätta teoretiska förutsättningar man ansett vara riktiga före
insamlingen av information.

För att sedan se om de typer av beteende och de åsikter som framkommer i
dessa fallstudier även är något som förekommer i ett större antal företag,
valde vi att komplettera fallstudierna med en form av tvärsnittsstudie som
skulle täcka en större del av mjukvaruföretagen i Sverige. Dock ligger
tyngdpunkten i denna uppsats på fallstudierna, varför tvärsnittsstudien
endast ska ses som ett komplement till den redan framkomna
informationen.

Utifrån den information som har insamlats för denna studie har vi försökt
att se tendenser eller mönster i agerandet hos företagen och att utifrån detta
skapa en teoretisk diskussion kring problemområdet, vilket skulle kunna
beskrivas som en induktiv ansats. Induktion innebär att forskaren utifrån
enskilda fenomen i verkligheten sluter sig till mer generella teorier
(Wiedersheim-Paul et al, 1987). Dock har inte denna studie en renodlat
induktiv ansats, då vi genom att studera teorier som var relevanta för
undersökningsproblemet, har erhållit en viss förförståelse till problemet.
Denna förförståelse har sedan legat till grund för den empiriska
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undersökningen och de slutledningar vi kom att dra från materialet.
Alvesson & Sköldberg (1994) benämner denna ansats abduktion, vilket kan
sägas vara en blandning av induktion och deduktion. Det är denna
beskrivning som vi anser ligga närmast vår ansats i denna studie.

3.2 METODVAL

När det gällde fallstudierna var vi inte bara intresserade av att få veta hur
dessa företag agerar, utan vi var också nyfikna på att förstå tankarna bakom
detta agerande. Därför kände vi ett behov av att använda en
datainsamlingsmetod som tillät företag att ingående beskriva sitt agerande
och tankarna bakom detta. Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987) menar att
intervjuer är den metod som bäst tillåter forskaren att observera
respondenten, följa upp intressanta frågeställningar och gå djupare in på
vissa ämnesområden. Därför ansåg vi att just intervjuer var den metod som
bäst skulle uppfylla vårt syfte, varför vi i denna uppsats har valt att använda
intervjuer som primär datainsamlingsmetod.

Då intervjuerna berörde relativt känsliga och övergripande strategiska
frågor ansåg vi att intervjuerna i möjligaste mån skulle likna ett samtal, då
detta ger möjlighet för den intervjuade personen att påverka diskussionen.
Däremot satte vi upp klara ramar för de frågeställningar vi ville vidröra
under intervjun för att kunna beröra alla de ämnesområden som vi ansåg
intressanta. Denna form av intervjuer kallar Holme & Solvang-Krohn
(1991) för kvalitativa intervjuer.

Valet av datainsamlingsmetod för tvärsnittsstudien föll på att samla in
information med hjälp av skriftliga enkäter. Skälet till att vi gjorde detta var
att en sådan metod kräver mindre tid vilket möjliggjorde en studie av ett
större antal företag under den begränsade tid som stod till vårt förfogande.

Kombinationen av enkäter och intervjuer som datainsamlingsmetod innebär
att resultaten av denna studie baseras på såväl en kvantitativ som en
kvalitativ metod. När man använder en kvalitativ metod så är det primära
syftet att få en djupare förståelse av ett specifikt fenomen, medan syftet
med en kvantitativ metod istället är att hitta en kvantitet av någonting, ett
statistiskt samband mellan olika variabler eller en viss tendens (Holme &
Solvang Krohn, 1991). I vår studie har det kvalitativa inslaget fått en stor
plats då vi ville få en djupförståelse för hur ett begränsat antal företag
agerar. Kompletteringen med kvantitativa metoder, dvs. vår
enkätundersökning, har möjliggjort att även få uppfattningar om eventuella
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tendenser som kan observeras hos ett flertal mjukvaruföretag. Vår
förhoppning med att ha använt dessa två olika typer av metoder är att de
kompletterar varandra och stärker trovärdigheten för våra resultat.

3.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

I detta avsnitt ges en detaljerad beskrivning av hur studien har genomförts,
där först fallstudien (intervjuer) presenteras och därefter tvärsnittsstudien
(enkät).

3.3.1 Intervjuer

Efter litteraturstudien var det dags att kontakta lämpliga företag som skulle
fungera som studieobjekt i våra fallstudier. Då vi ville studera huruvida det
strategiska agerandet kunde variera med företagens storlek, var det viktigt
att få en god spridning på fallföretagen med avseende på företagens storlek.
Utav denna anledning började vi med att utforma en definition på små,
medelstora och stora företag. Efter att ha studerat branschstatistik över
svenska programvaruleverantörer kom vi fram till följande indelning av
dessa företag:

� Små företag: 10-60 anställda
� Medelstora företag: 61-300 anställda
� Stora företag: >300 anställda

Målet var att genomföra intervjuer på ett företag inom varje storleksklass
och då med 2-3 personer på varje företag. Efter att ha genomfört intervjuer
på ett företag inom varje storleksklass, visade det sig dock att den
inhämtade informationsmängden inte var tillfredsställande vad det gällde
små företag, varför vi tog beslutet att använda oss av ytterligare ett
fallföretag i samma storleksklass. Resultatet blev att vi intervjuade två
personer på Företag Stort, tre personer på Företag Medelstort, två personer
på Företag Litet samt två personer på Företag Mini, där de två sistnämnda
företagen båda tillhör kategorin små företag. Valet av företag har skett
genom s.k. bedömningsurval, dvs. man väljer efter vissa kriterier ut
undersökningsenheter som bedöms vara särskilt intressanta för
undersökningen (Lekvall & Wahlbin, 1993). För att få in så mycket
information som möjligt ville vi inte använda oss av fallföretag som är
direkta konkurrenter till varandra, då detta kan skapa en återhållsamhet vid
företagens informationsutlämnande.
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Då vårt undersökningsproblem innebär företagsövergripande frågor av
strategisk natur var det önskvärt att få intervjua människor med inblick i
det strategiska arbetet. I Företag Stort intervjuade vi en person som
ansvarade för företagets produktutveckling samt en person som vid
tidpunkten för intervjun var ansvarig för företagets egen
utbildningsverksamhet. Båda personerna har en lång bakgrund i företaget
och hade en god överblick över de strategiska frågorna. I Företag
Medelstort intervjuade vi en vice VD, en styrelsemedlem samt en person
som arbetar med affärsutveckling. I Företag Litet intervjuade vi vice VD:n
med ansvar för Marketing & Sales samt en person som är ansvarig för
marknadsavdelningen. I Företag Mini intervjuade vi nuvarande VD samt
f.d. VD:n som nu är styrelseordförande.

Dessutom ville vi få en extern persons åsikter om det strategiska
förhållningssättet och agerandet hos dessa typer av företag. Därför
kontaktade vi även ett konsultföretag som arbetar mycket mot de typer av
företag som ingår i denna studie. Där fick vi kontakt med en konsult som
benämner sig själv Tillväxtprovokatör och som arbetar nära och därmed
kan relatera till denna studies undersökningsgrupp. Detta kan ge en delvis
annorlunda vinkling av undersökningsområdet och kan ses som ett
komplement för att bättre förstå informationen som vi fick under
fallstudierna. Totalt genomfördes därmed intervjuer med tio personer.

Vi ville genomföra relativt fria, kvalitativa intervjuer där specifika frågor
inte skulle vara förberedda. Vi avsåg snarare att diskutera kring ett antal
ämnesområden, vilket gjorde det nödvändigt att utforma en intervjuguide
med öppna frågeställningar. Intervjuguider är även någonting som Holme
& Solvang Krohn (1991) anser är viktigt att ha förberett för att säkerställa
att alla ämnesområden täcks under intervjun. Den intervjuguide som
utformades (se bilaga 1) skickades till respondenten några dagar innan
intervjun skulle äga rum för att på så sätt ge honom eller henne en god
inblick i de ämnesområden som skulle beröras under intervjun.

För att undvika att respondenten skulle känna en tidspress var målet att
avsätta två timmar för varje intervju, vilket inte var några problem.
Däremot varade intervjuerna i genomsnitt ungefär en och en halv timma.
Ekholm & Fransson (1979) säger att det är på intervjuarens ansvar att
skapa en så bra miljö som möjligt för intervjun. Den omgivningen i vilken
intervjun äger rum är viktig för resultaten. Därför bör det vara en lugn plats
där de man inte blir störd och där man även undviker tidspress. Utav denna
anledning strävade vi efter att genomföra intervjuerna i avskilda rum där vi
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inte skulle bli störda. I de flesta fall fungerade detta väl, men i ett fall var
detta inte möjligt på grund av begränsade utrymmen på företaget.

Vi inledde intervjuerna med att presentera bakgrunden till undersökningen
och syftet med intervjun, vilket även är någonting som rekommenderas av
Repstad (1993). Han anser också att forskaren måste bestämma hur
intervjun bör dokumenteras innan den börjar och rekommenderar
användandet av en bandspelare för att inte gå miste om den detaljrikedom
och de nyanser man annars riskerar att förlora. Av denna anledning
önskade vi använda bandspelare och frågade respondenterna om detta i
början av varje intervju. Då samtliga gav sitt godkännande till detta har alla
intervjuer dokumenterats på band. Efter varje intervju har materialet
ordagrant skrivits ut och skickats till respondenten tillsammans med en mer
subjektiv och tolkande sammanställning. Därmed har alla respondenter
givits möjligheten att förtydliga eller göra tillägg till den lämnade
informationen och har även sedan fått möjligheten att godkänna det färdiga
innehållet innan publicering.

Alla respondenter har garanterats personlig anonymitet då vi anser att det
inte har funnits något syfte i att koppla informationen till speciella
personer. Eftersom vi har diskuterat företagens strategiska agerande med
personer i ledande befattningar kan den information som lämnats ut vara av
känslig art. Därför gavs även alla företag möjligheten att förbli anonyma i
undersökningen för att detta inte skulle utgöra en hämmande faktor på
informationsutlämnandet. Då ett av fallföretagen valde att utnyttja denna
möjlighet till anonymitet stod vi inför valet att antingen endast
anonymisera detta företag, eller att inte lämna ut några av företagens namn.
För att eliminera risken att detta företag skulle igenkännas genom en
härledning av de övriga företagen valde vi att anonymisera alla fallföretag.

Som ett komplement främst till de intervjuer som vi har genomfört har vi
även tagit del av sekundärdata. Detta har mest varit data i form av
årsberättelser och annan information från de fallföretag som har ställt upp
på intervjuer. Denna information har fungerat som ett värdefullt
komplement till den information som kom fram under intervjuerna och har
underlättat förståelsen av dessa företag.
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3.3.2 Enkätundersökning

Som tidigare nämnts har vi i denna undersökning även valt att genomföra
en enkätundersökning för att komplettera den information som vi fick
genom intervjuerna. Därför utformades den skriftliga enkäten både utifrån
den referensram vi hade byggt upp och den kunskap vi hade inhämtat från
intervjuerna. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 2. Målet med enkätens
utformning var att den skulle vara enkel och snabb att fylla i för företagen
samt att vi relativt enkelt skulle kunna sammanställa svaren. Detta
resulterade i att vi nästan uteslutande valde slutna svarsalternativ och ett
begränsat antal frågor. Vi valde att inleda frågeformuläret med några enkla
och allmänna frågor om företaget, för att sedan komma in på mer
”krävande” frågor för respondenten.

Den största andelen svarsalternativ bestod av intervallskalor där
respondenten fick ta ställning till ett antal påståenden genom att ange  i
vilken utsträckning de instämde eller ansåg en viss sak vara viktig.
Fördelen med dessa typer av svarsalternativ är enligt Lekvall & Wahlbin
(1993) är att man kan göra någon form av matematisk tolkning av sådana
svar som t.ex. att beräkna medelvärden. På nästan alla frågor fanns det
också en möjlighet att svara ”vet ej” eller ”ingen åsikt”. Detta gjorde vi för
att inte tvinga respondenten att ta ställning till frågor som han eller hon
egentligen inte kan eller vill besvara. För att säkerställa en god kvalitet på
enkäten lät vi Eva Leander, assisterande professor i statistik vid Linköpings
Universitet, ge kommentarer som gjorde att enkäten ytterligare kunde
förbättras.

Vi gjorde också ett försättsblad till frågeformuläret, eftersom bl. a.
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987) rekommenderar att vissa typer av
information skall ges i början av enkäten. På detta försättsblad beskrevs
syftet med undersökningen, följt av instruktioner för ifyllandet av enkäten.
Dessutom erbjöds företaget att få en sammanställning av
enkätundersökningens resultat, samt en möjlighet att få den färdiga
uppsatsen utskickad. På försättsbladet fanns även hänvisningar till oss som
kontaktpersoner om det skulle råda några oklarheter kring enkäten.
Slutligen garanterades företagen även anonymitet.

Målet var att kontakta alla Sveriges mjukvaruföretag med fler än tio
anställda per telefon, för att fråga om de ville ställa upp i
enkätundersökningen. Vi utgick från Veckans Affärers årssammanställning
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över IT-branschen 1998, där det framgick att det fanns 87 företag som föll
inom denna kategori. När vi däremot skulle kontakta företagen visade det
sig att vissa företag inte längre existerar, medan andra har blivit uppköpta
av utländska bolag. Dessutom uppgav några företag att de inte längre
utvecklar egen programvara, vilket gjorde att det totala antalet företag som
är intressanta för denna studie uppgår till 67 företag. Av dessa företag fick
vi in 36 svar, som fördelade sig enligt figur 1 (i de fall där antalet inte
uppgår till 100% innebär det att några företag har angivit alternativet ”vet
ej”).

Antal anställda 10-60 anställda 50%
61-300 anställda 42%
>300 anställda   8%

Etableringsår före 1980 17%
1980-1990 53%
efter 1990 31%

Omsättning 1998 < 30 Mkr 33%
30-100 Mkr 44%
>100 Mkr 22%

Genomsnittlig < 20% 22%
tillväxt de senaste 20-50% 56%

       5 åren > 50% 22%

Marknadsposition Ledande position 56%
Annan position 33%

Figur 1: Fördelning över de företag som ingår i enkätundersökningen.

3.3.3 Statistiska analyser av enkätresultaten

Vi har valt att genomföra de statistiska beräkningarna samt att analysera
resultaten från enkätundersökningen genom att använda
statistikprogrammet SPSS. Då urvalet inte var slumpmässigt fanns det vissa
test som inte kunde genomföras, men de test som kördes för att försöka
hitta samband mellan olika variabler var regressionsanalyser, korstabeller
med chi2-test samt klusteranalyser.

Vid regressionsanalyserna användes antal anställda, omsättning,
etableringsår, genomsnittlig tillväxt samt marknadsposition som oberoende
variabler, eftersom vi trodde att dessa kunde påverka företagens agerande.
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När vi klassificerade våra fallföretag valde vi antal anställda som kriterium
för företagets storlek. För att verifiera om antalet anställda var en bra
indikator på storlek, gjordes inledningsvis en regressionsanalys mellan
denna variabel och en annan vanlig indikator på storlek – omsättning. Det
förelåg ett samband mellan antalet anställda och omsättningen, vilket tyder
på att antalet anställda var en relevant indikator på företagets storlek.

Regressionsanalyserna visar på om det finns variabler som beror av andra
oberoende variabler. När vi har funnit ett samband har vi sett till p-värdet,
vilket är signifikansnivån, för att mäta hur starkt sambandet är. Vi har i
första hand valt att se till samband som har ett p-värde lägre än 0,10. Denna
nivå på p-värdet innebär att det är 90% sannolikhet att beroendet mellan de
två variablerna inte beror av slumpen. Dessutom har vi beräknat hur hög
förklaringsgraden är. Det förklaringsvärde för de samband som presenteras
visar hur mycket den oberoende variabeln förklarar variansen för den
beroende variabeln och vi har utgått ifrån en önskvärd nivå på
förklaringsvärdet på minst 20%.

Korstabellerna visar på fördelningen av olika svarsalternativ för ett antal
variabler. Dessa korstabeller visar medelvärden för varje fråga i enkäten
(där 1= instämmer inte alls/ inte alls viktigt och 5= instämmer helt/ mycket
viktigt) och dessa har utgjort en del av underlaget för vår presentation och
analys av enkätmaterialet. Utifrån dessa korstabeller har vi gjort chi2-test
som visar om det finns något signifikant samband mellan två variabler. När
vi definierar samband utifrån dessa test har vi valt att använda samma p-
värde som vid regressionsanalyserna. Vid dessa chi2-tester är det också
viktigt att mer än 50% av cellerna i korstabellen innehåller mer än fem
observationer, vilket tyvärr inte så ofta var fallet. Detta medförde att det
inte framkom särskilt många signifikanta samband.

Klusteranalyser  har till syfte att finna grupperingar av företag som har ett
liknande svarsmönster. Vi har försökt att finna ett flertal kluster men det
var dock svårt att finna många tydliga kluster som var signifikanta, vilket
kan tänkas bero på ett för litet antal observationer.
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3.4 METODKRITIK

3.4.1 Intervjuer

Vi är medvetna om att i den interaktion som en intervjusituation innebär
kommer resultaten att påverkas både av oss som intervjuare och av
respondenten. Vi, liksom respondenterna, har haft förväntningar på
resultaten redan innan intervjun äger rum och det finns då en risk i att
respondenten har anpassat de svar vi fått, medvetet eller inte, efter vad han
eller hon trodde att vi ville höra. Som forskare är det viktigt att vara
medveten om denna risk, som ofta brukar kallas intervjuareffekten
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987).

Då vi är medvetna om att det alltid föreligger en sådan risk har vi noga
tänkt över formuleringen av våra frågeställningar. Därför har vi försökt att
undvika ledande frågor och istället ställt frågor på ett sådant sätt att
respondenten kan ge deskriptiva svar. Vidare har vi försökt att ge
respondenten ett neutralt intryck och inte avslöjat våra egna åsikter,
eftersom detta starkt skulle kunna påverka respondentens svar. Även då vi
har försökt att göra detta är vi medvetna om att vi som intervjuare kan ha
påverkat respondenterna både genom det sätt som vi ställde våra frågor och
genom vårt uppträdande.

3.4.2 Utformning av enkäter

Det finns alltid en risk att frågeformuleringarna i en enkät kan vara
tvetydiga och svårbegripliga för respondenten. Detta utgör naturligtvis en
större nackdel vid en enkätundersökning än vid intervjuer, då frågorna
alltid kan förtydligas eller omformuleras under intervjuns gång. Vi tror
dock inte att formuleringarna i denna enkät har uppfattats som så svåra att
de skulle ha påverkat resultaten. En indikation som talar för att frågorna har
varit lätta att förstå är den väldigt låga andel av felaktigt besvarade frågor
samt det marginella utnyttjandet av alternativen ”vet ej” och ”ingen åsikt”.
Vi är dessutom medvetna om att det i enkäter, precis som vid intervjuer,
kan föreligga en risk att frågor kan ha ledande inslag. Genom att vi har
arbetat mycket med formuleringarna av frågorna hoppas vi att denna risk är
minimerad.

De flesta frågorna har haft ett begränsat antal svarsalternativ. Vi är
medvetna om att dessa kanske inte är uttömmande, men för att minska
risken för att viktiga alternativ inte kommer fram i enkätundersökningen,
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har vi på dessa frågor gett respondenten möjligheten att själv fylla i ett eget
svarsalternativ under rubriken ”annat”.

3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET

Det är oerhört viktigt att de resultat och de tolkningar som görs i en uppsats
verkar vara rimliga. För att som läsare kunna göra denna bedömning måste
man veta i vilken utsträckning man kan lita på de resultat som
undersökningen har gett och det är i detta sammanhang som man diskuterar
validitet och reliabilitet. Merriam (1994) delar upp validitet i två delar; inre
och yttre validitet. Inre validitet handlar om i vilken mån resultaten
stämmer överens med verkligheten. Det finns enligt samme författare sex
grundläggande strategier för att säkerställa den inre validiteten. Det första
som nämns är triangulering vilket innebär att man använder flera forskare,
flera informationskällor och flera metoder för att angripa
undersökningsproblemet.

Vi har i denna studie använt oss av flera informationskällor i form av ett
flertal olika fallföretag samt en bredare tvärsnittsundersökning som vänder
sig till ett större antal företag. Med detta följde att olika
datainsamlingsmetoder användes, vilket har gett oss möjligheten att angripa
undersökningsproblematiken ur flera synvinklar. Vidare anger Merriam
(1994) att en deltagarkontroll bör göras. Med det menas att
informationslämnarna får se de beskrivningar och tolkningar man har gjort
för att de ska kunna ta ställning till om resultaten verkar trovärdiga. Detta
är något som vi har gjort i och med att utskrifterna samt en sammanfattning
av intervjun har skickats ut till varje respondent, vilket har gett dem
möjlighet att kommentera våra tolkningar. Dessutom bör en forskare
klargöra de skevheter som kan färga uppsatsen, vilket gör att man tydligt
beskriver sina utgångspunkter, världsbild och underliggande antaganden.
Detta har varit avsikten med kapitel 2 Vår syn på verkligheten. Merriam
(1994) nämner även andra punkter som att kollegor bör ge kommentarer
och synpunkter på resultaten, de personer som studeras bör involveras i alla
skeden i forskningen samt att observationer med fördel kan göras över en
längre tid. Detta har inte varit möjligt i denna studie, då tiden som stod till
vårt förfogande inte räckte till för dessa aktiviteter.

Reliabilitet handlar enligt Merriam (1994) om i vilken utsträckning
resultaten skulle bli desamma om undersökningen skulle upprepas.
Eftersom vi är av uppfattningen att det inte finns en sakligt objektiv
verklighet, utan att omvärlden kan tolkas på olika sätt av olika människor
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innebär detta att samma resultat kanske inte skulle fås om undersökningen
görs om. Detta är dock inget ovanligt eller ens negativt vid kvalitativ
forskning. I dessa fall är reliabiliteten tätt sammanlänkad med den inre
validiteten och Merriam (1994) menar att om man har uppnått en stark inre
validitet, har man också en bra reliabilitet.

Den yttre validiteten behandlar i vilken utsträckning resultaten av en
undersökning är tillämpliga även i andra situationer än den undersökta
(Merriam, 1994). Det är ofta väldigt svårt att hävda att resultaten från
enskilda fall kan generaliseras till att gälla ett större antal företag och det är
inte heller något vi ämnar göra i denna uppsats. Vad det gäller
enkätundersökningen så har vi inte använt oss av slumpmässiga urval och
bortfallsanalyser, vilket innebär att inga anspråk görs på att resultaten av
denna studie kan generaliseras till att gälla alla mjukvaruföretag i Sverige.
När vi diskuterar resultaten av enkäten uttalar vi oss endast om tendenser
och samband som är möjliga att se bland de företag som har svarat.
Eftersom enkätundersökningen är ett komplement till de intervjuer vi har
genomfört är dess viktigaste funktion att ge oss möjligheten att se
eventuella grupperingar av företag som agerar på ett visst sätt, vilket även
avspeglar sig i analysen.
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4 REFERENSRAM

I följande kapitel presenteras ett antal teoretiska resonemang och teorier
som vi anser vara intressanta för det syfte och de problemfrågor som
denna uppsats ämnar att besvara. För att ge en struktur till detta kapitel
ges inledningsvis en ram för hur vi anser att de olika teorierna hänger
samman.

4.1 INLEDNING

Under de första veckorna av detta projekt började vi med att läsa den
litteratur som behandlar strategiskt agerande. Det var under denna
litteraturstudie av såväl böcker som forskningsartiklar som vi tyckte oss
kunna urskilja två synsätt som beskriver olika sätt av strategiskt agerande.
Dessa två inriktningar har vi valt att kalla reaktivt och proaktivt agerande.
Vad skiljer då dessa två inriktningar åt? Vi anser att det framför allt är
företagets underliggande uppfattning om sig själv i förhållande till
omvärlden som skiljer sig åt.

Den traditionellt sett dominerande uppfattningen har varit att företag
påverkas mycket starkt av förändringar i omvärlden och för att vara
konkurrenskraftigt måste företaget därför vara bra på att anpassa sig till de
nya förhållanden som råder. Vi anser att detta innebär att företag med en
sådan inställning ser sig själva som passiva aktörer på marknaden som
följer utvecklingen på marknaden, utan någon makt att själva styra eller
påverka marknaden. Då det viktiga för dessa företag blir att ha en förmåga
att anpassa sig till omgivningen har vi valt att kalla detta för reaktivt
agerande.

I motsats till detta synsätt har det på senare år allt oftare framhållits att
företag inte kanske alltid gör bäst i att enbart reagera på trender och
förändringar på marknaden, utan att de själva kan och bör vara med och
skapa dessa (Eisenhardt & Brown, 1998, D’Aveni, 1995, Hitt et al, 1998).
Detta resonemang bottnar i en helt annat syn på företaget och den roll som
företaget kan spela på marknaden. Här är den underliggande synen att
enskilda företag själva kan styra marknaden och skapa sina egna
förutsättningar för att verka inom den marknaden; de har då vad vi väljer
att benämna ett proaktivt agerande. De företag som agerar proaktivt anser
alltså att de är aktiva spelare på marknaden som genom sitt agerande också
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påverkar och styr utvecklingen. Denna uppdelning i reaktivitet och
proaktivitet är vår tolkning av den litteratur som vi har kommit i kontakt
med och det är också denna uppdelning vi har valt att presentera teorierna i
kapitlet som följer här.

Tätt sammankopplat till det strategiska agerandet i dagens företag är också
vilka krav dessa typer av handlande ställer på organisationen. Vi har därför
valt att, efter en genomgång av det som vi definierar som reaktiva och
proaktiva strategier, presentera några författares tankar om vad som krävs
av dagens organisationer för att klara av den snabbföränderliga omvärlden.
Referensramens uppbyggnad kan åskådliggöras såsom i figur 2:

Figur 2: Referensramens struktur.
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4.2 REAKTIVT AGERANDE

4.2.1 Den traditionella synen på strategiformulering

På 1950-talet började strategiska frågor bli mer intressanta för företagen
och formell strategisk planering introducerades i företag under denna
period. Från början var det mest större företag som utvecklade dessa typer
av system men under 1960- och 70-talen mognade strategisk planering och
även mindre företag började att följa de störres exempel (Steiner 1979).

Vad är då strategisk planering? Det kan beskrivas som en process med en
systematisk identifikation av omvärldens möjligheter och hot som kan
skönjas i framtiden för att sedan bestämma på vilket sätt som företaget bäst
kan svara på dessa möjligheter och hot och kännetecknas av tydliga, ofta
kvantitativa, mål. Detta sätt att arbeta med strategi kallar Chaffee (1985)
för de linjära strategierna, där omvärlden främst anses bestå av
konkurrenterna och den uppfattas även som ganska förutsägbar.

Lorange & Vancil (1976) anser att den vitt accepterade synen på strategisk
planering är att företaget, med en tidshorisont som sträcker sig över flera
år, fastställer sin strategi genom att se till de möjligheter och hot som kan
skönjas i omgivningen och genom att även se till de egna styrkorna och
svagheterna. Utifrån denna information ställer man upp olika alternativa
scenarier och väljer sedan den strategi som man tror är lämpligast av dessa.
Tidshorisonten har vanligtvis varit på fem år, men vissa företag har även
utvidgat sina planer till att gälla i ännu fler, kanske ända upp till 20 år. Det
finns även företag, speciellt de som har en mer turbulent omgivning, som
reducerar den strategiska planeringen till att gälla i tre år.

Steiner (1979) ger ett exempel på hur ett system för strategisk planering
kan se ut och vad det bör innehålla för att vara framgångsrikt (se figur 3).
Dock menar Lorange & Vancil (1976) att det är viktigt att poängtera att det
inte finns något universellt system, utan man i alla strategiska
planeringssystem måste ta hänsyn till varje företags specifika situation för
att vara framgångsrikt.
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Figur 3 System för strategisk planering (egen bearbetning). Källa: Steiner (1979), s. 17.

Steiner (1979) poängterar att det först av allt är av yttersta vikt att
företagsledningen har klart för sig vad den vill att ett strategiskt
planeringssystem ska ge och hur det ska fungera. Sedan måste man börja
med att ta hänsyn till vad externa intressenter såsom samhället, kunder och
leverantörer har för förväntningar och krav på företaget. Det är även viktigt
att ta hänsyn till de interna krav som kan finnas inom organisationen, för att
på så sätt få acceptans för planeringssystemet. Det som Steiner kallar
databas (se figur 3) är en analys av information både om det förflutna,
nuläget och framtiden. Information om det förflutna och den nuvarande
situationen är relativt lätt att hitta och kan vara information om försäljning,
marknadsandel etc. Information om framtiden är däremot det svåraste men
också det viktigaste i den strategiska planeringsprocessen och inkluderar
information om förväntad försäljning, ekonomiska trender och den
teknologiutveckling man kan förvänta sig på marknaden.

För att få reda på vilka faktorer som kan påverka företaget i framtiden bör
man göra en s.k. SWOT-analys. Detta är en analys av de hot och
möjligheter som kan finnas i omgivningen och en analys av företagets egna
styrkor och svagheter. Utifrån denna analys gör företaget sedan planer för
att utnyttja möjligheter eller för att undvika hoten, vilket är en mycket svår
del av den strategiska planeringen. Med utgångspunkt i dessa övergripande
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strategiska planer utformas sedan taktiska planer för medellång och kort
sikt samt detaljerade planer för hur man ska nå de uppsatta målen (Steiner,
1979).

Steiner (1979) såväl som Vancil & Lorange (1975) menar att den
strategiska planeringen kan se väldigt olika ut från företag till företag.
Steiner (1979) anser att mindre, lågteknologiska företag som befinner sig i
en turbulent omgivning där man främst har kortsiktiga problem tenderar att
ha enklare och mindre formaliserade planeringssystem. Vancil & Lorange
(1975) håller även de med om att planeringen ofta är mindre formell i små
företag.  Steiner (1979) menar också att ett företags planeringsprocess
antingen kan vara ”top-down” där planeringen görs i organisationens
ledning och som sedan distribueras till företagets olika delar för
godkännande och korrigering. Det kan också vara en ”bottom-up” process
där företagets olika divisioner utformar planer som sedan konsolideras på
koncernnivå. Vilka är då de främsta fördelarna med strategisk planering?
Steiner (1979) menar att en av de främsta fördelarna är att strategisk
planering simulerar framtiden på papper. I och med detta kan företagets
ledning se och utvärdera en mängd olika handlingsalternativ för framtiden
innan man väljer den väg man tror är den bästa.

4.2.2 Logisk inkrementalism

I mitten på 80-talet började kritiska röster höjas mot den strategiska
planeringen, då man började uppfatta omvärlden som mycket mer komplex
än tidigare. Detta innebar att företagen blev tvungna att kontinuerligt
anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Den formella planeringen har
sedan dess fått en allt mindre betydelse då den anses som alltför oflexibel
för att kunna användas i den alltmer snabbföränderliga omvärlden (Tregoe
& Tobia, 1991, Mintzberg, 1990, Quinn, 1978). Dessutom inleds den
traditionella strategiska planeringen ofta med att mål sätts upp för
framtiden och därefter utvecklas en strategi för att uppnå dessa mål där
man till sist allokerar de resurser som krävs för att uppnå strategin (se figur
4).

Figur 4: Traditionell strategisk planering.
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Hayes (1985) anser att strategiarbetet istället borde ske i omvänd ordning
då en alltför detaljerad planering leder till en stelhet som låser fast
organisationen. Han förklarar detta genom en metafor:

”A detailed strategy is like a road map telling us every turn we
must take to get to our goal. The entrepreneur, on the other
hand, views strategic planning not as a road map but as a
compass…and is always looking for the new road.”

(Hayes 1985, s. 114)

Mintzberg (1993) anser att det i det strategiska arbetet borde finnas större
utrymme för inkrementalism istället för planering. Med inkrementalism
menas att man i det strategiska arbetet tar mindre och successiva
förändringar (Rajagopalan & Rasheed, 1995). Quinn (1978) talar också om
inkrementalism, och menar att det är omöjligt att förutspå alla händelser i
framtiden och därför måste strategiformuleringen ske stegvis, vilket
innebär att det är en mycket dynamisk process. Quinn benämner detta
logisk inkrementalism och innebär att man inom strategin gör små
förändringar med en successiv anpassning. Att denna form av
inkrementalism benämns som logisk innebär att det är en mycket medveten
process där företagsledare tar små steg mot ett klart mål som dock är så
brett formulerat som möjligt.

Quinn (1978) anser inte heller att strategiformuleringen görs i en enda
process, utan att det är uppbyggt av en serie av strategiska underprocesser.
Dessa blir över tiden till ett mönster som då representerar företagets
övergripande strategi. Framgångsrika företagsledare kan binda samman och
skapa just detta mönster i en serie av strategiska processer över ett flertal
år.

Han anser vidare att logisk inkrementalism bör användas just för att det är
omöjligt att förutse alla interna och externa trender som kan påverka
företaget. Eftersom omgivningen är så föränderlig, finns det inte tillräcklig
information och det är då inte möjligt att göra en traditionell strategisk
analys. Därför bör företagen handskas med denna osäkerhet på ett
inkrementellt sätt, där förändringar sker successivt. I början håller man sitt
agerande väldigt öppet för att snabbt kunna förändra det och på så sätt kan
alla involverade både testa och lära sig av och anpassa sig till den respons
man får från omgivningen för sitt agerande. Allt eftersom händelser
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uppkommer, kan företagsledaren med logisk inkrementalism göra
successiva anpassningar och undvika att fastna i en alltför stel lösning.

För att snabbt kunna anpassa organisationen till nya förutsättningar menar
Quinn (1978) att företagsledningen ofta fördröjer tidiga beslut och skjuter
fram dem så långt som möjligt i tiden, samt medvetet håller dem väldigt
vaga för att snabbt kunna anpassa sig. I den empiriska studie som ligger till
grund för hans tro på den logiska inkrementalismen valde företag att hålla
så många dörrar som möjligt öppna för att snabbt kunna förändra sig till
och med när man hade en nära förestående kris.

En fördel med den stegvisa vandring som logisk inkrementalism innebär är
att man därmed för en möjlighet att på bästa sätt kunna strategiskt anpassa
sig och genom att ha ett logiskt inkrementellt förhållningssätt så kan
företaget lättare även handskas med förändringar inom organisationen då
det är lättare för människor att acceptera och vänja sig vid en stegvis
förändring.

I en studie från 1984 fann Fredrickson & Mitchell att inkrementella
beslutsprocesser är mer effektiva i turbulenta miljöer, något som Bourgeois
& Eisenhardt (1988) dock inte håller med om. De har undersökt hur
företagsledare fattar beslut i snabbföränderliga branscher, där de har
studerat huruvida de använder sig av det traditionella sättet att leta efter
alternativ och sedan välja det bästa, vilket kännetecknar den strategiska
planeringen eller om de mer utgår ifrån den logiska inkrementalismen.

Bourgeois & Eisenhardt (1988) fann i studien att i denna miljö har
framgångsrika firmor en rationell beslutsprocess. Ju snabbare omgivning,
desto mer framgångsrikt visade det sig vara att möta den genom att
strukturera miljön i en mycket analytisk process. Detta innebär enligt denna
studie att de företag som har störst framgång är de som har använt sig av
strategisk planering, vilket är motsatt resultat från Fredrickson & Mitchells
studie.

Här skiljer sig alltså synsätten åt mellan Bourgeois & Eisenhardt (1998)
och Mintzberg (1993), Quinn (1978) och Fredrickson & Mitchell (1984),
vilket är en klassisk motsättning som ständigt leder till diskussioner inom
forskarvärlden. Brews & Hunt (1999) har i en omfattande empirisk studie
försökt att slå hål på föreställningen om att strategisk planering och
inkrementalism är två motpoler som utesluter varandra. De har genom en
studie av ett antal amerikanska företag funnit att de goda exemplen på
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strategiformulering har funnits där företagen har kombinerat de två
metoderna. Denna kombination är enligt författarna särskilt gynnsam i
instabila miljöer.

4.2.3 Strategic Issues Management (SIM)

Som tidigare nämnts började omgivningen under 1970-80-talen att ses som
mer snabbföränderlig och mindre förutsägbar än tidigare och kritiken mot
strategisk planering började synas i litteraturen. Ett annat svar på kritiken
än logisk inkrementalism är det som kallas Strategic Issues Management
(SIM) att växa fram (Camillus & Datta, 1991).

Ansoff (1980) definierar Strategic Issues Management (SIM) som en
systematisk procedur för att tidigt både kunna upptäcka och svara på
viktiga trender både inom och utom organisationen. Arrington & Sawaya
(1984) använder en närliggande beskrivning av SIM, som de
organisatoriska procedurer, rutiner och processer som används för att
kunna uppfatta, analysera och reagera på trenderna. Företaget säkerställer
en förmåga att snabbt kunna identifiera trender genom att kontinuerligt
övervaka både omgivningen och företaget (Ansoff, 1980). Genom att ha
denna kontinuitet anser Arrington & Sawaya (1984) att företaget lättare kan
realisera sina mål genom att även kunna svara snabbt på både externa och
interna förändringar. Dutton & Ottensmeyer (1987) har en liknande åsikt
och anser att en organisation får en bättre anpassningsförmåga till sin
omgivning när den använder SIM för att samla in, undersöka och tolka
information. Vad är då en strategic issue? Ansoff (1980) säger att :

”…a strategic issue is a forthcoming development, either inside
or outside of the organisation, which is likely to have an
important impact o the ability of the enterprise to meet its
objectives”  (Ansoff 1980, s. 133)

Dutton & Ottensmeyer (1987) har en liknande uppfattning och beskriver
issues som den utveckling och de trender som uppkommer i
organisationens omgivning och som starkt kan påverka dess resultat. Även
King (1982) beskriver strategic issues på ett liknande sätt, som ett tillstånd
där organisationen känner av en extern press av något slag.

Hur skulle då begreppet issue kunna översättas till det svenska språket?
Ansoff (1980) beskriver Strategic Issue Management som ett system för
snabb identifiering av trender och händelser i omgivningen. Detta medför
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att vi anser att den engelska termen issue skulle kunna översättas till
begreppet trend på svenska. För att underlätta den fortsatta läsningen
använder vi därför fortsättningsvis ordet trend istället för issue.

Det viktigaste målet med att använda ett SIM-system är att företaget genom
en kontinuerlig övervakning av omgivningen även kan upptäcka de svaga
förändringssignaler som kan tänkas påverka företaget starkt i framtiden
(Camillus & Datta, 1991). Ansoff (1980) anser däremot att ett SIM system
som används för att upptäcka även svaga trender är relativt komplicerat.
Därför bör endast företag vars omgivning är mycket snabbföränderlig
använda ett sådant SIM, medan andra företag kan nöja sig med en enklare
variant där fokus ligger på upptäckten av och reaktionen på starka trender i
omgivningen.

SIM:s tre faser
SIM processen kan delas in i tre olika faser (se figur 5) som alla måste vara
lyckade för att SIM skall ha någon långsiktig verkan (Arrington & Sawaya,
1984).

Figur 5: SIM:s tre faser.

Förutseende: Detta är den planeringsintensiva delen där trender
identifieras, övervakas, analyseras och prioriteras utifrån deras uppskattade
påverkan på företaget (Arrington & Sawaya, 1984). Däremot så är inte
alltid trenderna uppenbara eller lätta att identifiera. Därför kan det vara
svårt att analysera dem, men det är någonting som måste göras för att göra
både nuvarande och framtida beslut mer effektiva (Camillus & Datta,
1991).

När trenderna sedan har blivit identifierade så presenteras de till ledningen
på löpande och ganska tät basis. När ett företag använder detta som bas för
sitt handlande försöker det att uppskatta den effekt som varje identifierad
trend kan ha på bolaget. Trender som har en stor potentiell effekt på
företaget får omedelbart högsta uppmärksamhet där man beräknar deras
påverkan och gör speciella planer för att kunna reagera på rätt sätt (Ansoff
& McDonnell, 1991).

Förutseende
Bemöta
trender

Kamp
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Trender som ger svagare signaler kan firmor som verkar i en relativt stabil
miljö skjuta upp på framtiden. Företag i en turbulent miljö måste däremot
redan på ett väldigt tidigt stadium reagera på dessa svaga signaler för att
hinna med att reagera, då trenden kan bli starkare otroligt snabbt. Det är
slutligen mycket viktigt att kontinuerligt övervaka den sammanlagda listan
över alla trender för att snabbt kunna omarbeta den så att den förblir
relevant.

Bestämma sätt att möta trenderna: Hjärtat av SIM är att företaget måste
försöka försona de konfliktuella interna intressen av strategisk karaktär som
kan finnas, för att kunna kämpa enhetligt gentemot omgivningen. För att
lyckas med detta måste alla möjligheter och exponeringar för företagets
alla segment noggrant analyseras för att hela företaget skall ha ett entydigt
strategiskt agerande. Detta kan göras genom att företagets ledning
analyserar situationen, samtidigt som alla delar av företaget får identifiera,
dokumentera och kvantifiera de nuvarande och förväntade problem som
man ser. Detta sammanställs sedan till ett utkast som distribueras till alla
delar inom företaget för feed-back och kommentarer (Arrington & Sawaya,
1984).

Kamp: Den sista delen i SIM-processen och också den mest viktiga,
innebär att företaget måste föra den gemensamma kamp som man kommit
överens om. Om detta misslyckas blir alla andra dimensioner av SIM
irrelevanta. För att lyckas med denna fas utarbetas ofta handlingsplaner för
hela företaget och det är av yttersta vikt att hela företaget både följer denna
och på så sätt ge feed-back till SIM processen. (ibid)

Olika former av SIM
SIM kan ta många olika former i en organisation. Hos en del företag är det
en väldigt formell process, medan det i andra organisationer endast innebär
att företagsledningen informellt identifierar trender i omgivningen (Dutton
& Ottensmeyer, 1987).

Dutton & Ottensmeyer (1987) anser att det finns två typer av trender,
interna och externa, där de externa härrör från källor som företaget inte kan
rå över, vilket även Ansoff (1980) håller med om. Han anser att trenderna
kan vara positiva för företaget, antingen som en möjlighet man ser i den
externa omgivningen, eller en intern styrka som kan utnyttjas som en fördel
gentemot konkurrenterna. Trenderna kan också vara  av en negativ art,
antingen som ett externt hot eller som en intern svaghet som är negativ för
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företagets framtida utveckling. King (1982) däremot anser att trenderna
alltid härrör från organisationens externa miljö.

Ett företag kan ha ett passivt SIM-system där väldigt lite resurser läggs på
att förändra interna processer eller externa krafter. I dessa fall samlar
organisationen in information om händelser som skulle kunna påverka
organisationens strategi och resultat. Med ett sådant passivt system kan
vissa människor inom organisationen få en stor makt då de avgör vilken
extern information som är av vikt för företaget.

Ett SIM-system kan även spela en väldigt aktiv roll och vara designat för
att aggressivt kunna forma strategiska beslut efter de trender som upptäcks
i omgivningen. Inom de mest aktiva SIM-systemen arbetar man mycket
aktivt med utformning och implementering av reaktioner på de trender som
uppfattas i omgivningen. Dutton & Ottensmeyer (1987) identifierar fyra
olika typer av SIM, beroende på om systemet är passivt eller aktivt, samt
om trenderna är av intern eller extern natur (se figur 6).

                      Intern Extern

Samlare Antenn

Aktiverare Ingripare

Figur 6: Olika typer av SIM. Källa: Dutton, J.E. & Ottensmeyer, E., 1987, s. 358.

Ett företag som har ett SIM som kan benämnas samlare är företag som
främst utnyttjar SIM för att upptäcka interna trender inom organisationen
och utifrån detta utforma lämpliga aktiviteter för att möta dessa. Har
företaget ett SIM-system som fortfarande har sitt fokus på interna trender
men där företaget samtidigt aktivt försöker svara på trenderna kallar Dutton
för aktiverare. Det SIM-system som kallas antenn innebär att företaget
närmast gör traditionella omvärldsanalyser med identifiering av externa
möjligheter och hot. När dessa omvärldsanalyser även innefattar aktiva
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försök att få större kontroll över sin omgivning för att snabbt kunna svara
på förändringar använder företag ett SIM-system som är en s.k. ingripare.

Vilken form av SIM skulle då vara lämpligt för företag som möter en stor
osäkerhet i sin omgivning? Dutton & Ottensmeyer (1987) anser att ju större
osäkerhet, desto mer information behöver företagen för att kunna göra bra
bedömningar. Detta medför att de mer aktiva formerna av SIM skulle vara
lämpliga för den sortens företag.
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4.3 PROAKTIVT AGERANDE

Den snabbföränderlighet som råder på många av dagens marknader är
också något som flitigt diskuteras både i media och inom forskarvärlden.
Ord som turbulens, hårdnande konkurrens och osäkerhet förekommer ofta i
dessa sammanhang. Tekniska innovationer som man inte tidigare trodde
var möjliga dyker ständigt upp och nya globala konkurrenter träder in på
scenen (D’Aveni, 1995). Hitt et al ger en bra beskrivning på denna väldigt
turbulenta och kaotiska miljö som skapar oordning, obalans och betydande
osäkerhet för dagens företag:

”The terrain in this landscape changes unexpectedly and has
many hills, mountains and valleys. Faced with this unrelenting
complexity, firms must develop new strategies and new ways of
organizing to deal with this exceedingly complicated
landscape.”                                         (Hitt, M. et al,1998, s. 22)

Skillnaden mellan dagens och gårdagens marknadsvillkor är enligt
D’Aveni (1995) den höga utvecklingstakten och aggressiviteten och han
menar att det finns bevis för att konkurrensen ökar överallt. Dessa tvära
kast mellan olika affärsmöjligheter är en vardag som företag i denna
bransch får lära sig att leva med. Brown & Eisenhardt (1999) beskriver
osäkerheten på turbulenta marknader som att företag och potentiella
konkurrensfördelar ständigt kommer ur spår. Nya teknologier, produkter
och tjänster skapar nya möjligheter samtidigt som andra marknader
försvinner.

Några företagsledare inom IT-branschen uttrycker situationen på följande
sätt:

”Branschen har en extremt stark tillväxt, otroligt svårt att
förutse exakt vad som kommer hända när”

(VD för svenskt IT-företag)

” The only constant thing about our business is that everything
is changing” (Michael Dell, grundare av Dell Computers i
Brown & Eisenhardt, 1997, s. 2)
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4.3.1 Hur kan företag agera proaktivt?

D’Aveni (1995) anser att affärslivet har gått in i en ny tidsålder där
traditionella konkurrensfördelar rivs sönder i en allt mer hårdnande
konkurrens. Den nya omvärlden kännetecknas av vad han kallar
hyperkonkurrens, där lönsamma produkter och strategier över en natt kan
förvandlas till olönsamma sådana och bli ett hinder för fortsatt utveckling. I
denna miljö kan företag endast nå framgång genom att rubba gängse
föreställningsramar och status quo och genom detta successivt skapa nya
konkurrensfördelar.

Hamel & Prahalad (1995) instämmer med D’Aveni (1995) och menar att
den klassiska litteraturen kring hur företag strategiskt bör agera alltför
mycket fokuserar på den nuvarande konkurrensen. I den nya ekonomin
växer nya affärsområden fram där traditionell strategisk branschanalys inte
längre är till hjälp och fokus måste då ligga på morgondagen. Då framtiden
är så pass oförutsägbar menar Hamel & Prahalad att det inte räcker med
vare sig att vara anpassningsbar eller att ”vänta och se”, utan en aktiv kamp
om framtida möjligheter blir det viktiga.

D’Aveni (1995) anser även att företag måste bryta sig loss ur alla gängse
föreställningsramar som finns angående konkurrensen inom branschen,
genom att ändra konkurrensreglerna. Alla branscher styrs av konventionell
visdom och en uppfattning av hur man bör agera, oskrivna regler. Genom
att angripa och vända på dessa allmänt vedertagna uppfattningar slår
företagen sönder fördelar för konkurrenterna och skapar möjligheter att
skapa egna tillfälliga fördelar. Om alla företag anser att det exempelvis
finns höga inträdeshinder blir detta en realitet om ingen ifrågasätter detta.
Det krävs bara att ett enda företag ifrågasätter dessa hinder för att systemet
skall falla samman. Ett företag som ändrar konkurrensreglerna
åstadkommer störningar genom att slå sönder trosuppfattningar och
paradigmer i branschen och tvingar konkurrenter att ändra inriktning.

Hur kan man då göra detta? Jo, genom att göra mer än att tillfredsställa
kunderna idag, vilket inte är tillräckligt. Istället måste man göra vad
D’Aveni (1995) benämner strategisk spådom. Detta innebär att företaget
måste ha förmåga att föreställa sig nya kundbehov innan de formuleras av
kunderna själva, vilket kräver att kunna göra mer än att förutspå framtida
trender. Företaget skall istället aktivt påverka och styra trenderna och
utvecklingen för att på så sätt skapa sin egen framtid.
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4.3.2 Strategiska valmöjligheter

Alltför ofta ställs företag inför det faktum att deras strategiska planer, som
ofta har baserats på försäljningsprognoser och SWOT-analyser, inte är
genomförbara. Williamson (1999) har uppmärksammat detta problem och
menar att företag bör, samtidigt som de genomför en strategi, bygga upp
och underhålla en portfölj av alternativa strategier för framtiden, s.k.
framtida strategiska valmöjligheter.

De nya förhållanden som råder i företagets externa miljö, leder till att dessa
företag upplever en allt större osäkerhet i den framtida utvecklingen. Det
blir allt svårare att försöka förutsäga de ekonomiska eller marknadsmässiga
förhållanden som kommer att råda i framtiden.

”När man inte lika lätt kan ställa prognoser som förr,
måste man lära sig att leva med fyra, fem olika
framtidsbilder eller scenarier samtidigt.” (Hjelm 1996)

Citatet kommer från Hjelm, en framtidspedagog som arbetar med
organisationer som skall lära sig strategiskt planerande. Han menar att man
måste hålla alla tänkta framtidsscenarier levande parallellt tills ny
information kanske gör dem osannolika. På detta sätt har organisationen ett
interaktivt förhållningssätt till sin omgivning (Hjelm, 1996).

Microsoft kan fungera som ett exempel för att belysa fördelarna med att
arbeta med flera strategiska valmöjligheter. Året var 1988 och det rådde
skiftande uppfattningar i databranschen om huruvida Windows skulle vinna
över DOS som operativsystem och om OS/2, Unix eller Mac skulle få bäst
fäste i framtiden. De flesta företag satsade allt på en möjlig utveckling,
Microsoft valde alla.

Kritiska röster höjdes om att Bill Gates inte hade någon strategi, men det
han egentligen gjorde var att skapa en robust strategi som skulle klara alla
händelseutvecklingar som var möjliga. Hans strategi var anpassad till den
osäkerhet om framtiden som rådde. Om OS/2 vann, skulle han dela
framgångarna med IBM. Om Unix vann, skulle han inte längre vara en stor
aktör men ändå vara med i spelet. Om Mac vann, skulle han förlora
operativsystemet men vinna i applikationer (Beinhocker, 1999).
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Detta innebär att ett företag som arbetar med flera parallella strategier får
ett försprång gentemot sina konkurrenter när förhållandena förändras på
marknaden:

”By putting in place a set of strategic options on the
future, a company will be able to reposition itself faster
than competitors that have focused all their investments on
”doing more of the same”.             (Williamson 1999, s. 2)

Beinhocker (1999) menar att en portfölj av strategier kommer att generera
positivt resultat under ett stort antal olika förutsättningar, även om det inte
alltid är den optimala lösningen i alla situationer. En portfölj av strategier
håller flera valmöjligheter öppna över en längre tidsperiod och ökar
chansen för flexibelt agerande. Många företag satsar enligt honom alltför
mycket på en strategisk fördel i taget och riskerar då att låsa sig i ett fack
till följd av höga investeringar i såväl realtillgångar som i kunskap.

Eftersom alla alternativ troligtvis inte skulle utnyttjas kan detta förslag te
sig ineffektivt, men Williamson tillägger att det är viktigt att hitta rätt
balans mellan kostnaderna för att utveckla alternativen och intäkterna från
förmågan att snabbare kunna ompositionera sig på marknaden.

Hur går det då till att skapa en portfölj av valmöjligheter? Williamson
(1999) talar om fyra olika steg för att skapa ett antal strategiska
valmöjligheter för framtiden. Först måste man upptäcka de restriktioner
som kan finnas i sin egen verksamhet. Med det menas att det kan finnas
faktorer som i framtiden kan ha en negativ inverkan på företagets
konkurrensfördel. För att undvika att fastna i dessa fällor måste företaget
aktivt arbeta med att utveckla nytt kunnande och utveckla sin kunskap till
att gälla även för andra marknadssegment.

Nästa steg är att etablera processer som minimerar kostnaderna för att
bygga upp och att ha en portfölj av strategier. Det är enligt Williamson
viktigt att skapa processer som möjliggör ett större hänsynstagande till vad
som händer i den externa miljön. Vad gör konkurrenterna? Finns det några
företag som bryter mot reglerna i branschen och som gör något
banbrytande? Vilken är utvecklingen i närliggande branscher? Detta är
information som skulle kunna ge en indikation på den framtida
utvecklingen och som skulle kunna ligga till grund för en portfölj av
strategier.
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För att sedan säkerställa huruvida det är en bra kombination av strategier
som man har valt att fokusera på, kan företaget reflektera över två olika
aspekter som kan hjälpa till att optimera portföljen av strategier.

� vilka alternativa kapaciteter kan möta kundernas potentiella behov på ett
lönsamt sätt?

� vilka potentiellt nya marknader eller kundbeteende bör företaget känna
till?

Det fjärde och sista steget handlar om att kombinera planering och
opportunism. Ett företag kan planera att proaktivt skapa strategiska
valmöjligheter, men det går inte att planera vilken möjlighet som kommer
att väljas eftersom det beror på den marknadsmässiga och ekonomiska
utvecklingen. Det är detta som utgör ett inslag av opportunism, att anpassa
sig efter omständigheterna.

Den förda diskussionen stärks av D’Aveni (1995) som understryker att alla
konkurrensfördelar är tillfälliga i en dynamisk miljö. Detta leder till att
företag snabbt måste övergå från en konkurrensfördel till en annan, vilket
gör att de måste utveckla förmågan att snabbt röra sig i nya riktningar.

Detta resonemang om flera alternativa strategier får också stöd av
Luehrman, som menar att ingen kan förväntats göra upp en långsiktig plan
och sedan strängt följa den. Han säger att:

”As soon as we start down the path, we begin learning
about business conditions, competitors’ actions, the
quality of our preparations, and so forth and we need to
respond flexibly to what we learn.”

(Luehrman 1998, s. 89)

Luehrman (1998) målar upp en metafor om hur det är att använda sig av en
portfölj av strategier i en oförutsägbar miljö. Han menar att det går att
liknas med att odla tomater. Vissa tomater är mogna att plocka och äta på
en gång, andra behöver mogna ytterligare innan de plockas medan några
redan är ruttna. En aktiv trädgårdsmästare kommer inte bara för att plocka
tomater, utan han vattnar, göder och gallrar för att få ut mer av
tomatodlingen. För att överföra detta till strategi kan man säga att en strateg
bör inte bara välja vilken strategi som ska genomföras (plocka eller inte
plocka tomater), utan bör även försöka att influera de underliggande
variablerna som är avgörande för en strategisk valmöjlighet.



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

37

4.3.3 Time Pacing

Sastry (1997) beskriver två typer av förändringar inom företag. Dels
förändras organisationen ständigt, men det finns också tidpunkter där
organisationen står inför stora, omvälvande förändringar. Efter en sådan
stor förändring följer en period där företaget koncentrerar sig inåt och
struntar i omgivningens krav och förväntningar. I miljöer som präglas av
snabbföränderlighet och turbulens anser författaren att företag kontinuerligt
måste koncentrera sig på de egna kompetenserna och inte ta hänsyn till
omgivningens krav. Detta kan göras med regelbundna förändringar med i
förväg bestämda cykler för denna förändring.

Sastrys (1997) resonemang stämmer väl in med den form av agerande som
Brown & Eisenhardt (1997) förespråkar. Precis som Sastry anser de att för
att vara framgångsrikt i snabbföränderliga branscher med korta
produktlivscykler och snabbföränderliga konkurrenssituationer måste
företaget på ett aktivt sätt sätta marknadens spelregler och bestämma
förändringstakten. De fann i sin studie att framgångsrika företag varken
hade mycket framtidsplaner eller var reaktiva, utan istället hade de en
tidsmässig rytmisk övergångsprocess mellan olika projekt.

Denna tidsmässiga regelbundenhet benämner Brown & Eisenhardt (1997)
time pacing. Time pacing är en proaktiv strategi som innebär att driva ett
företag med regelbundna och i förväg bestämda dead-lines där alla inom
företaget koncentrerar sina ansträngningar kring ett gemensamt mål. Trots
att denna strategi enligt författarna är den mest framgångsrika för företaget
anser de att det vanligaste sättet att hantera den omkringliggande miljön är
att istället vara bra på att snabbt omställa sig som ett svar på förändringar i
omvärlden, såsom ändrad konkurrens eller nya kundkrav. De benämner
denna typ av agerande event-pacing och anser att det är en reaktiv strategi
där omvärlden ger förutsättningarna för företaget (Eisenhardt & Brown,
1998), vilket utgör motsatsen till time pacing.

Gersick (1994) anser att time pacing passar bäst när ett företags verksamhet
karakteriseras av en avsaknad av rutiner, där människor måste var flexibla
och innovativa. Vidare anser hon att detta sätt att agera passar mycket bra i
små, nystartade bolag, men att time pacing också kan vara till stor nytta för
stora företag. I sin studie fann Gersick att proaktiva företag som agerar
enligt ett i förväg bestämt tidsmönster, time pacing, hade en form av intern
klocka för att kunna gå framåt. Reaktiva företag anpassade sig däremot mer
till omvärlden genom det agerande som även denne författare benämner
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event pacing. Dessa företag fungerade mer som en termometer för att
snabbt kunna känna av och reagera på saker i omvärlden.

Time pacing innebär en stadig rytm för nya innovationer där nya produkter
lanseras på en regelbunden basis eller där företaget går in på nya
marknader enligt kalendern (Eisenhardt & Brown, 1998). Både Eisenhardt
& Brown (1998) och Gersick (1994) anser att den kritiska faktorn, som
också är det svåraste, är att hitta denna naturliga rytm som ger ett försprång
gentemot konkurrenterna och bli industriledande. Eisenhardt & Brown
(1998) upptäckte att företagen ofta använder en mer eller mindre självklar
rytm som ändå inte uppmärksammas av konkurrenterna, såsom
säsongsintroduktioner eller underleverantörers utvecklingscykler. De anser
också att det är oerhört viktigt att hitta en rytm som är förankrad i
organisationens reella interna möjligheter.

Intel är ett exempel på företag som länge har agerat med en tidsmässig
regelbundenhet. Redan för många år sedan sade Gordon Moore, en av
Intels grundare, att kapaciteten hos Intels processorer skulle fördubblas var
18:e månad. Detta har blivit känt som Moore’s law och påverkar idag stora
delar av branschen (Caron, 1999). Eisenhardt & Brown (1998) anser att för
firmor såsom Intel, där förmågan till ständig förändring främst ligger i en
ständig ström av nya produkter, är nya innovationer inte bara en
kärnkompetens utan också i centrum av deras företagskultur. Genom time
pacing får chefer lära sig att fokusera kring två kritiska processer inom
företaget, att hantera övergångar samt att hantera rytm.

Genom att time pacing är ett tidsmässigt regelbundet agerande så ger det en
möjlighet för företag att komma med olika typer av innovationer i en
snabbare takt. Anledningen till detta är att man har i förväg bestämda
deadlines där man vet att en ny produkt ska vara klar att lanseras, vilket
sätter press på innovationstakten inom företaget. På samma gång kan en
regelbunden rytm för lansering av produkter eller etablering på nya
marknader även vara ett medel för att motstå alltför snabba förändringar.
Ett företag som befinner sig i en mycket snabbföränderlig bransch kan
ryckas med i en alltför snabb förändringstakt, vilket är skadligt på lång sikt.
Denna risk kan undvikas genom att utgå ifrån en regelbunden
förändringstakt som är baserad på företagets egen kapacitet och den takt
man internt klarar av (Eisenhardt & Brown, 1998).
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4.4 VILKA KRAV PÅ FLEXIBILITET STÄLLS PÅ

ORGANISATIONEN?
I en omgivning där förändringstakten ökar allt mer är det inte bara att ändra
sitt strategiska agerande. Matusik & Hill (1998) kan utgöra ett exempel på
författare som menar att strategisk styrning idag står inför utmaningen att
anpassas till den nya, snabbföränderliga miljön. De nya förhållanden som
råder på marknaden i form av högre förändringstakt och en större osäkerhet
ställer också nya krav på organisationer. Det blir allt viktigare att ha en
organisatorisk flexibilitet som tillåter företaget att snabbt anpassa sig till
förändringarna i den externa miljön. Nedan följer olika sätt på vilka några
författare anser att organisationer kan skapa denna flexibilitet som anses
som mycket viktig i dagens företag.

4.4.1 Strategisk flexibilitet

Sedan början av 1990-talet har begreppet strategisk flexibilitet blivit allt
mer vanligt förekommande inom forskningslitteraturen. Med detta begrepp
menas företagets förmåga att anpassa sig till förändringar i dess omgivning
(Winfrey et al, 1996). Hitt et al (1998) anser att den turbulenta omvärld
som omger företaget gör det nödvändigt att ständigt omvärdera de
strategiska valen, organisationsstrukturen och företagskulturen. Detta
kräver enligt dem strategisk flexibilitet som de definierar enligt följande:

”Strategic flexibility is the capacity of the firm to proact or
respond quickly to changing conditions and thereby develop
and/or maintain competitive advantage.” (Hitt et al, 1998, s. 26)

De menar alltså att strategisk flexibilitet är viktigt vid såväl reaktivt som
proaktivt handlande. Hitt et al väljer att beskriva sex dimensioner utifrån
vilka företaget kan skapa strategisk flexibilitet där det centrala begreppet är
att företaget ständigt måste utvecklas och förnyas. Dessa sex dimensioner
innebär att företaget bör utöva strategiskt ledarskap, bygga upp dynamiska
kärnkompetenser, fokusera på och utveckla humankapital, använda sig av
ny teknologi, exploatera globala marknader och skapa allianser, samt
utveckla ny organisationsstruktur och –kultur (Hitt et al, 1998).

Dessa dimensioner av strategisk flexibilitet liknar i många avseenden Das
& Elangos (1995) resonemang om detta begrepp. De publicerade några år
tidigare en artikel som presenterade ett antal aspekter av strategisk
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flexibilitet. De menade att företag bör använda sig av externa leverantörer i
större utsträckning, skapa allianser samt bedriva en multinationell
verksamhet. Vidare bör företagen enligt dessa författare sträva efter en
produktionsflexibilitet, konstruera produkter som är uppbyggda i moduler,
ha lättrörlig personal samt en flexibel organisation. I figur 7 nedan
åskådliggörs de olika författarnas syn på strategisk flexibilitet samt de
likheter och skillnader som finns.

Figur 7: Skillnader och likheter mellan Hitt et al och Das & Elangos syn på flexibilitet.

Organisationsstruktur. En av likheterna består i att såväl Das & Elango
och Hitt et al understryker vikten av att främja snabba beslut inom företaget
genom att ha horisontella organisationer som gärna är uppbyggda av
tvärfunktionella team. Med omvärldens nya krav på innovation och
flexibilitet minskar de vertikala strukturernas roll, då dessa har en tendens
att hämma utveckling och snabba beslut (Hitt et al, 1998). Utav denna
anledning har många företag valt att införa platta organisationer, vilket
enligt författarna kan öka den strategiska flexibiliteten då en sådan struktur
förenklar för innovationer och påskyndar utvecklingen. Detta resonemang
stöds också av de resultat Brown & Eisenhardt (1997) har funnit i en studie
som visar att framgångsrika företagsledare kombinerar en begränsad
struktur med en frihet och uppmuntran till improvisationer för att förbli
konkurrenskraftiga.

Winfrey et al (1996) diskuterar strategisk flexibilitet ur en mer generell
synvinkel. De säger att företag som befinner sig i en snabbföränderlig värld
med krav på sig att presentera innovativa produkter till ett relativt lågt pris,
har behov av flexibel personal och organiska strukturer. Organisations-
strukturen bör enligt dessa författare underlätta snabb informations-
spridning och inte lägga så stor vikt vid specialisering. Vidare måste
företaget skapa en atmosfär som präglas av individualism, kreativitet och
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snabbhet. Denna atmosfär kan upprätthållas om de anställer personal som
drivs av en vision, kan acceptera tvetydighet och som är flexibla.

I dynamiska miljöer anser D’Aveni (1995) att företag måste kunna
tillvarata nya möjligheter och röra sig i nya riktningar innan konkurrenterna
gör detta. För att åstadkomma denna snabbhet måste företagen ändra sina
organisationer, processer och beteenden där trögheten ersätts av platta
strukturer som medger snabba beslut. Dessutom måste organisations-
kulturen främja engagemang och grupparbetande personal.

Globala marknader. Vidare fokuserar både Das & Elango och Hitt et al på
att det är viktigt för företag att agera på en global marknad. Genom att ha
en geografisk spridning kan företaget allokera resurser dit de skulle
användas optimalt genom att t.ex. flytta produktionsresurser mellan länder
(Das & Elango, 1995). Hitt et al (1998) menar att företag som är en global
aktör tenderar att vara mer innovativa. Detta förklarar de med att globala
företag lättare får den avkastning som krävs för att kunna satsa på
innovationer, samtidigt som företaget också får bättre tillgång till de
nödvändiga resurser som krävs.

Allianser. Ytterligare en gemensam aspekt är att de anser att företag bör
skapa allianser med externa aktörer för att på så vis uppnå en högre
flexibilitet. Hitt et al (1998) menar att fördelen med strategiska allianser är
att företagen kan dra nytta av varandras kompletterande kunskap, vilket kan
leda till att produktutvecklingen kan drivas på snabbare, vilket även Das &
Elango instämmer i.

Ny teknologi/ flexibel tillverkning. Hitt et al (1998) understryker vikten av
att företagen följer med i den teknologiska utvecklingen, främst avd det
gäller inom tillverkning och informationsteknologin. Genom att ta tillvara
de nya teknologierna ökar snabbheten i företaget och den strategiska
flexibiliteten förbättras. Das & Elango (1995) menar att om ett företag har
en flexibel tillverkning kan det snabbare svara på förändringar i omvärlden
utan att behöva genomgå så stora infrastrukturella förändringar varje gång.    

Även om det finns många likheter mellan Hitt et al:s sex dimensioner och
Das & Elangos olika aspekter, är det möjligt att se att de sistnämnda är mer
inriktade mot att skapa flexibilitet inom produktionen. De skriver t.ex. om
att produkterna bör vara designade utifrån modulkomponenter som gör det
lätt att variera produktutbytet och t.o.m. anpassa det till varje kunds
önskemål utan alltför höga kostnader. Detta modultänkande använder sig
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Nadler & Tushman (1999) av när de diskuterar hur framtidens företag bör
utforma sin organisationsstruktur. De menar att organisationer bör byggas
upp som olika fristående moduler, vilket gör att det vid organisations-
förändringar går mycket fortare att anpassa strukturen till de nya rådande
förhållandena i omvärlden.

Vidare anser Das & Elango (1995) att produktionspersonalen bör vara
lättrörlig mellan olika delar av företaget samt att man bör använda sig av
externa leverantörer i så hör utsträckning som möjligt, eftersom detta
skapar en större flexibilitet vid svängningar i efterfrågan.

Resonemanget som Hitt et al för är mer inriktat mot de mjuka delarna inom
ett företag, såsom humankapital och kärnkompetens. En aspekt som är
viktig att fokusera på enligt Hitt et al är företagets kärnkompetenser som de
benämner för dynamiska kärnkompetenser. Begreppet kärnkompetens
myntades av Hamel & Prahalad (1995) och innebär den samling färdigheter
som bidrar till företagets långsiktiga välstånd. Det är vanligt att företag har
funnit ”sin kärnkompetens” som de sedan försöker att förfina och
effektivisera. Det är då lätt att stanna i utvecklingen och företaget blir då
genast mer statiskt. Därför måste företaget hela tiden vidareutveckla
kärnkompetenserna och sträva efter att finna nya kompetensområden, vilket
ger dessa företag möjligheten att själva påverka den omgivande miljön
genom att skapa nya produkter eller vända sig till en ny marknad.
Diskussionen om dynamiska kärnkompetenser angränsar till viss del till
vad forskare säger om strategiska valmöjligheter, dvs. att företaget måste
ständigt söka efter alternativa strategier för att kunna vara
konkurrenskraftiga i framtiden.

Hitt et al (1998) fortsätter sedan resonemanget om strategisk flexibilitet
med att säga att företag bör fokusera på humankapitalet för att på så sätt
möjliggöra att personalen har den nödvändiga kunskapsnivån för att snabbt
kunna förändra företaget efter de förhållanden som råder i den omgivande
miljön. Som en övergripande aspekt för hela diskussionen kring strategisk
flexibilitet säger författarna att företaget måste bedriva ett strategiskt
ledarskap som innebär att ledarna utvecklar en vision för företaget samt
fungerar som katalysatorer för förändring.

Collier & Esteban (1999) för ett resonemang kring flexibilitet som
kompletterar det som redan har tagits upp. De menar att dagens
organisationer bör vara s.k. participative organizations, vilket innebär att
företaget genomsyras av frihet som ger utrymme för kreativitet. Detta
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medför i sin tur att företaget kan på ett bättre och snabbare sätt agera på en
marknad där utvecklingen går fort.

Ska alla dagens organisationer sträva efter strategisk flexibilitet? Nej, enligt
Das & Elango (1995) finns det även nackdelar med detta synsätt som måste
vägas mot fördelarna. De beskriver främst tre huvudsakliga nackdelar:

� Ökade kostnader: det kostar att vara flexibel eftersom ett företag inte
alltid kan välja det resurssnålaste alternativet eller hinner upparbeta en
optimal effektivitet innan det är dags att anpassa sig igen.

� Ökad stress: Att ständigt ha krav på sig att vara flexibel och anpassa sig
innebär att personalen ständigt måste lära sig nya saker och kan inte
skapa några trygga rutiner, vilket kan leda till ökad stress.

� Avsaknad av en stark fokusering: Det kan vara lätt att förlora fokus på
sina kärnkompetenser när företaget ständigt ska anpassa sig till
omgivningens förändringar. För att undvika krävs en tydlig ledning
som visar vägen för företagets utveckling.

Enligt Das & Elango (1995) är strategisk flexibilitet optimalt i miljöer som
karakteriseras av en hög förändringstakt, eftersom förtjänsten av
flexibiliteten överstiger de ökade kostnaderna.

4.4.2 Agility

En grupp av forskare driver flexibilitetstänkandet ett steg längre och pratar
om agility. Begreppet myntades 1991 av några amerikanska forskare som
definierade begreppet som:

”Agility entails a continual readiness to change, sometimes to
change radically, what companies do and how they do it.”

(Goldman et al 1995, s. 42)

Vokurka & Fliedner (1998) menar att flexibilitet handlar om förmågan att
snabbt flytta sig från en uppgift till en annan, men att det är situationer som
har varit förutsedda och att företaget på så vis har kunnat förbereda sig för
förändringen. Agility handlar däremot om att snabbt kunna hantera
oförutsedda förändringar på marknaden, vilket kräver en ständig
förberedelse för förändring (Vokurka & Fliedner, 1998).

Goldman et al (1995) har identifierat fyra olika dimensioner för att hantera
agile competition som presenteras nedan. Begreppet agile competition står
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den nya formen av konkurrens som snabbt sprider sig i de teknologiskt
mest framskridna länderna.

Förstå varje kunds unika önskemål. Den här första dimensionen handlar
om att snabbt kunna förstå och snabbt uppfylla kundernas specifika
önskemål. Detta kan bl.a. göras genom att individualisera de produkter eller
tjänster man erbjuder, så att de är anpassade till varje kunds specifika
behov. Dessutom kan företaget skapa en interaktiv relation med kunderna
för att kunna skräddarsy deras nuvarande (reaktiv produktutveckling) och
deras framtida (proaktiv produktutveckling) behov. Vidare ska företaget
endast sälja produkter som är ett resultat av sina kärnkompetenser, vilket
ger den största nyttan för kunden.

Samarbeta inom och mellan organisationer.  Vidare framhåller Goldman
et al (1995) att samarbete är ett sätt att öka konkurrenskraften. Genom att
bl.a. kommunicera ut fördelarna med samarbete såsom ledtidsreducering
och kunskapsöverföring skapas ett klimat där samarbete utgör en central
del.

Flexibla organisationsstrukturer. Den tredje dimensionen är att använda
sig av organisationsstrukturer som klarar av förändringar och osäkerhet. Ett
exempel detta kan vara att ha tvärfunktionella team i företaget. Det är
viktigt att ha en organisationsstruktur som är väl genomtänkt till att passa
företagets mål och strategier.

Människor och information. Goldman et al (1995) menar att människorna
och informationen är det som skiljer ut företag i agile competition. Det är
därför angeläget att företaget uppmärksammar vikten av att betrakta de
anställda som en viktig tillgång. De anställda blir en tillgång om de drivs av
en entreprenörsanda som uppmuntrar till innovationer och egna initiativ.
Dessutom måste personalen vara kunnig, vilket gör att det är viktigt att
satsa på utbildning.
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5 VÅRA REFLEXIONER ÖVER

REFERENSRAMEN

Efter att ha studerat de teorier som har presenterats i föregående kapitel,
väcks naturligtvis en del tankar kring dem. Vi har valt att dela med oss av
dessa reflexioner i följande kapitel, som är uppdelat efter de tre
sektionerna som återfinns genom hela uppsatsen; reaktivt och proaktivt
agerande samt vilka krav på flexibilitet som detta ställer på organisationen.

5.1 REAKTIVT HANDLANDE

Alla de teorier som presenterats som reaktiva i uppsatsen (strategisk
planering, logisk inkrementalism och SIM) har det gemensamt att företag
som är reaktiva utgår från omgivningen för sitt handlande. Företaget börjar
med att analysera omvärlden och försöker sedan på bästa sätt att förändra
och anpassa sig själv för att snabbt kunna reagera både på väntade och
oväntade förändringar i omvärlden, vilket stämmer väl överens med vad
Thietart et al (1997) benämner företagens deterministiska sätt att se på sig
själva.

Vi ser den främsta skillnaden mellan de olika typerna av reaktivt agerande i
det att man arbetar efter olika tidsramar beroende på vilken strategisk
metod man använder. Strategisk planering har en lång tidshorisont där man
planerar för ca fem-tio år framåt och där en revidering av planen som mest
sker på årsbasis. Karakteristiskt för den strategiska planering som Steiner
(1979) beskriver är att man har övergripande mål som sedan bryts ned till
relativt detaljerade planer för alla verksamhetens delar som låses fast i
tiden.

Även om SIM kom som en reaktion mot strategisk planering så ser vi klara
likheter mellan metoderna. Det är fortfarande en formell planeringsprocess
där företaget utgår från omgivningen för att kunna reagera på ett bra sätt.
Skillnaden är att omvärldsbevakningen sker oftare, kanske på månadsbasis,
vilket gör det lättare att anpassa sig snabbare än om företaget endast gör det
en gång per år. Vi anser därför att det är möjligt att se SIM som en form av
strategisk planering som sker kontinuerligt under året. Den logiska
inkrementalismen som presenterades av Quinn (1978) uppfattar vi däremot
som relativt annorlunda den strategiska planeringen. Istället för att, som vid
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strategisk planering, först analysera möjliga handlingssätt och sedan i ett
relativt tidigt stadium bestämma sig för den bästa vägen att gå för företaget
så håller man med logisk inkrementalism dörrarna öppna under en mycket
längre tid. Detta gör att logisk inkrementalism är bättre anpassat till en
miljö som är svår att förutsäga. Företaget har medvetet mycket breda planer
inför framtiden för att hålla många vägar öppna så länge som det går, vilket
ger större möjligheter att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar
i omgivningen.

Både SIM och den logiska inkrementalismen har, som tidigare nämnts,
kommit som en reaktion den kritik som riktats mot den strategiska
planeringen. Dessa olika synsätt presenteras som två separata lösningar på
problemet att den strategiska planringen är oflexibel i snabbföränderliga
miljöer. Vi anser att de borde fungera som ett värdefullt komplement till
varandra, men på detta område har vi inte funnit någon forskning. Ett
företag skulle kunna använda sig av strategisk planering för att bestämma
den långsiktiga målsättningen för företaget men att även agera med inslag
av logisk inkrementalism och SIM. Företaget kan, med en strategisk
planering som inte präglas av en enorm detaljrikedom för hur man skall gå
tillväga, utnyttja fördelarna med det inkrementella tillvägagångssättet och
föra organisationen framåt ett steg i taget för att nå fram till de mål man har
satt upp i planeringen. För att ännu bättre kunna anpassa sig till snabba och
oförutsedda förändringar i omgivningen kan företaget även utnyttja SIM:s
fördelar och kontinuerligt övervaka omgivningen för att upptäcka nya
trender för att på så sätt få en snabb anpassningsförmåga.

5.2 PROAKTIVT HANDLANDE

Vi anser att det främst är företagens underliggande syn på sin omgivning
och på sin egen roll som styr det sätt på vilket företaget sedan väljer att
strategiskt agera. Ser man på omgivningen som given och inte möjlig att
förändra för ett enskilt företag låter man sig påverkas av den. Ser företaget
däremot på sig själv som ett företag som har möjlighet att själv styra och
därmed vara proaktiv så påverkar man omgivningen istället för att enbart
låta sig påverkas. Ett företag som har en syn på sig själv som innebär att det
kan påverka sin omgivning, anser vi måste i högre utsträckning än reaktiva
vända sig inåt och se till vilka kapaciteter företaget besitter. Ett företag som
agerar proaktivt anser vi själv sätter spelreglerna och har då en större
möjlighet att anpassa sitt agerande till att utgå från sina egna kompetenser.
Detta är en klar skillnad från reaktiva strategierna där företaget utgår ifrån
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marknadens krav och som inte anser sig kunna påverka den i någon större
omfattning.

Vi anser att strategiska valmöjligheter kan ses som en form av
inkrementellt beteende där likheten ligger i att ha kvar så många
valmöjligheter så sent som möjligt. Enligt vår uppfattning ligger skillnaden
i att företaget med strategiska valmöjligheter aktivt investerar i olika
framtida scenarier som man tror kan hända. Det proaktiva elementet
upplever vi som det faktum att det aktivt försöker att i förväg förutse och
förutspå vad som kommer hända i framtiden och sedan agera och göra
investeringar utifrån detta. I detta avseende liknar tankesättet D’Avenis
resonemang om strategisk spådom, där företaget aktivt skall försöka förutse
kundernas behov innan de själv artikulerar dem.

Även om strategisk spådom återfinns under rubriken proaktiva strategier
ser vi också att det kan finnas vissa reaktiva inslag. Trots att företaget
genom sina investeringar påverkar marknaden går det inte att helt och
hållet styra utvecklingen, vilket innebär att alla investeringar inte blir
lönsamma. Det reaktiva inslaget som då kan skönjas är främst vid det
tillfälle då företaget måste välja vilka av investeringarna man skall gå
vidare med. I vissa fall tror vi att detta val mycket väl kan baseras på
företagets egen kapacitet. I andra fall kan valet däremot baseras på
marknadens behov, vilket då kan ses som en reaktion där företaget inte
längre styr marknadens utveckling.

Ett annat strategiskt agerande som i litteraturen benämns som en proaktiv
strategi är time pacing, som innebär att lansera produkter eller gå in på nya
marknader utifrån en tidsmässig regelbundenhet. Vad gäller produkt-
lansering anser vi att det för mjukvaruföretagens del är en poäng i att dela
upp begreppet produktlansering i två olika typer av lanseringar. Dels kan
företaget lansera en ny version av en befintlig produkt, eller så kan det
lansera en helt ny produkt.

I mjukvaruföretag borde det vara mer vanligt förekommande att lansera
nya versioner på en regelbunden basis än att lansera helt nya produkter
regelbundet. Eisenhardt & Brown (1998) anger just Intel som exempel på
ett företag som lanserar nya produkter på en regelbunden basis, men i detta
fall är det frågan om nya versioner av Intelprocessorn och inte om helt nya
typer av processorer. Frågan är om det är möjligt att släppa helt nya
produkter på en regelbunden basis? Om så är fallet borde detta vara en
sällan förekommande metod, då det är förknippat med en ganska stor risk.
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Författarna anger också att time pacing är en möjlig metod för att gå in på
nya marknader, vilket borde vara en väldigt riskfylld strategi. Det är både
resurskrävande och dessutom riskfyllt att gå in på en ny marknad. Att då
utgå ifrån kalendern istället för från de möjligheter företaget ser på
marknaden borde avsevärt öka risken för att begå misstag. Detta skulle
kunna innebära att det är relativt ovanligt att företag använder den
tidsmässiga regelbundenhet som time pacing innebär för sina marknads-
expansioner, vilket gör det intressant att undersöka förekomsten av detta.

5.3 VILKA KRAV STÄLLER DETTA PÅ ORGANISATIONEN?
Vi anser att Goldman et al’s (1995) diskussion om agility till stora delar
påminner om Hitt et al:s (1998) och Das & Elangos (1995) resonemang om
strategisk flexibilitet, även om Goldman et al anser att det föreligger
skillnader. Den största skillnaden som författarna anger är att strategisk
flexibilitet handlar om anpassningar till förväntade förändringar, medan
agility klarar av icke förväntade förändringar. Däremot poängterar både
förespråkarna för agility och strategisk flexibilitet vikten av att ha en
flexibel organisationsstruktur och ett samarbete med externa intressenter.
Det är därför vår uppfattning att dessa två dimensioner av flexibilitet har
mycket gemensamt och att de snarare överlappar varandra än att de skiljer
sig åt i någon större omfattning.

Flexibilitet borde vara viktigt för de flesta av dagens företag, men frågan är
om det är några aspekter av flexibilitet som är viktigare för företag som
reagerar på marknadens förändringar än för de proaktiva företagen. Das &
Elangos (1995) resonemang är inriktat mot en flexibilitet i produktionen
med exempelvis produkter i moduler och lättrörlig personal. Dessa aspekter
anser vi viktigare för företag som agerar reaktivt, då de på grund av den
snabbföränderliga omvärlden snabbt behöver kunna ställa om till nya
förutsättningar och krav. Den flexibilitet som Hitt et al (1998) beskriver,
upplever vi däremot som mer fokuserad inåt mot den egna organisationens
möjligheter. Då det är just den egna organisationens kapacitet och förmåga
som står i centrum för proaktiva företag skulle dessa dimensioner av
strategisk flexibilitet kunna vara viktigare för denna typ av företag.
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5.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER PÅ REFERENSRAMEN

De teorier som tas upp i denna uppsats som behandlar reaktivitet kontra
proaktivitet samt de teorier som behandlar de krav som ställs på
organisationen är av en väldigt normativ karaktär. De säger hur företag
skall göra för att lyckas och urskiljer oftast inte i vilka situationer och för
vilka typer av företag som den specifika teorin skulle kunna passa bäst.

Vad kan då detta bero på? Efter att ha studerat denna litteratur är det vår
uppfattning att väldigt få av dessa teorier är baserade på empiriska
undersökningar. Om författarna hade haft en mer empirisk grund för sina
teorier hade det kanske varit möjligt att urskilja grupperingar av företag och
situationer där de respektive teorierna skulle kunna passa bäst in. Teorierna
säger alltså inte för vilka företag deras ”recept” skulle passa. Därför har vi
valt att inte bara undersöka det strategiska agerandet hos
mjukvaruföretagen, utan även försöka få fram om det finns några faktorer
som skulle kunna förklara varför företag agerar på ett visst sätt.

Det är av denna anledning som vi i denna studie har valt att även samla in
information om hur dessa företag betraktar branschen och sin position i
denna bransch. Vi vill med detta sätta varje företag i sitt sammanhang och
se om det kan föreligga någon skillnad i hur företag i olika situationer
agerar strategiskt. Utifrån figur 8 nedan avser vi därför att bygga upp den
information som vi har fått både genom intervjuerna med företag och
konsulten samt från den enkätundersökning som gjorts. Vi rekommenderar
därför läsaren att hålla denna figur i minnet under de tre nästkommande
kapitlen, då de är uppbyggda efter denna struktur.
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Figur 8: Empirikapitlenas struktur.
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6 HUR AGERAR DE FYRA

FALLFÖRETAGEN?

Här presenteras de resultat som har framkommit av de intervjuer som
gjorts. För att ge läsaren en så överskådlig bild som möjligt av den
information som framkommit under intervjuerna presenteras resultaten
från varje företag enskilt.

6.1 FÖRETAG STORT

Det här företaget grundades för ungefär 15 år sedan och har ca 700
anställda i Sverige. Företaget har dessutom en stor internationell
verksamhet.

6.1.1 Branschen

Företag Stort verkar inom en mycket internationellt präglad bransch som en
av de intervjuade beskriver som:

”…ett getingbo, men där vi har hittat ett segment som passar
oss väl.”

Konkurrensen inom detta segment har blivit hårdare med åren, då många
fler företag har kommit till insikt om potentialen med den lösning som
företaget tillhandahåller. Detta medför att Företag Storts konkurrenskraft
har minskat, då det blir svårare att tränga fram med sitt budskap ju fler
aktörer det är. Däremot så existerar det inte många nya aktörer, då en
betydande nyckel till framgång inom denna bransch är storlek, vilket gör
det svårt för ett litet företag att göra sig gällande. Men som en av de
intervjuade påpekade:

”…sen är det bara frågan om att tro att man tillhör de stora.”

Det som gör att storleken är en betydande faktor för framgång är att större
företag har större möjlighet att allokera mer resurser till produktutveckling,
vilket är en viktig konkurrensfördel inom branschen. Just innovationstakten
upplevs som mycket snabb och en av de intervjuade menade att:
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”Det är väldigt drivet av mycket nya koncept och trender.”

Den snabba innovationstakten i branschen medför också att den
framtidshorisont som företaget kan urskilja blir kortare och kortare. I och
med att allting går mycket snabbare ändras också saker i en snabbare takt.
Därför ansåg de intervjuade att nyckeln till framgång är förmågan att lyssna
och vara snabb på att ta till sig rätt saker.

6.1.2 Företagets position

Även om företagets konkurrenssituation har hårdnat har de en tidsfördel
gentemot konkurrenterna, då de har funnits på marknaden länge. Företaget
har växt snabbt och är idag bland de främsta inom branschen. De
intervjuade anser att företaget har lyckats att växa så snabbt för att de under
resans gång har haft en attityd att man inte är framme än. Istället för att
konsolidera verksamheten har man fortsatt att utveckla kontinuerligt, vilket
har lett till företagets framgång.

Företaget anser också att de har lyckats för att de har valt att växa
kontrollerat och inte enbart kasta sig in i nya möjligheter, utan att också
skapa någon form av konsolidering. Det kan vara väldigt lätt att kasta sig in
på nya marknader utan att ha tänkt och utvecklat en plan, men det har
företaget försökt att undvika, då det krävs mycket resurser för att lyckas på
en marknad.

Företag Stort har också lagt vikt vid att noga definiera sina kundsegment
för att på så vis ge en så bra produkt som möjligt till detta segment.
Dessutom möjliggör detta att företaget kan koncentrera sina resurser mot
en specifik typ av kunder och på så sätt agera mer effektivt:

”Det är en bit av vår strategi, att istället för att skrapa på alla
branscher verkligen kunna skära in i vissa, komma väldigt långt
och få ett bra rykte.”

De personer vi intervjuade på Företag Stort anser att de inte som en enskild
spelare direkt kan påverka hela marknaden och på så sätt ha ett stort
inflytande över konkurrensen. Företaget anser inte heller att det ligger
något syfte i sig att vara först och att aktivt påverka marknaden. Det viktiga
är att snabbt kunna urskilja nya trender för att på så sätt snabbt kunna svara
på dessa. Det är alla aktörerna tillsammans som kan påverka hur branschen
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kommer att se ut i framtiden. Som en av de intervjuade personerna
uttryckte sig:

” I och med att vi hakar på ett tåg, i och med att våra
konkurrenter håller på med samma sak, då blir det så att vi
tillsammans berikar branschen.”

För att snabbt kunna reagera på nya trender arbetar företaget nära kunden
och de försöker inte bara leverera det kunden vill ha just nu, utan vill få
kunden att tänka ett steg längre.

6.1.3 Strategiska beslut och agerande

För att ta strategiskt viktiga beslut använder sig Företag Stort i stor
utsträckning av information från branschanalytiker:

”Vi jobbar nära tillsammans med analytikerna. Detta betyder
inte att de talar om för oss vad vi skall göra, men vi får ju ta
våra ställningstaganden utifrån deras analyser.”

Företaget anser att det är oerhört svårt att skåda in i framtiden och att det då
är omöjligt att ha en strategi som sträcker sig för långt fram i tiden. Därför
kan de inte ha en för långsiktig strategi, för då kommer omvärlden att
förändras och då fungerar inte strategin. Själv har företaget valt att upprätta
strategiska planer som löper på fem år som baseras mycket på den
information man får från branschanalytikerna. Det är dock inte bara
analytiker som är viktiga för de strategiska valen, utan företaget utnyttjar
också sina kundrelationer för att kunna urskilja framtida trender och ta
strategiska beslut om hur man bör skrida framåt.

Den strategiska femårsplan företag Stort upprättar innehåller till största del
en förväntan på var de skall befinna sig om fem år. Planen innehåller
övergripande mått som är kvantitativt uttryckta, d.v.s. kvantitativa mål för
exempelvis marknadstillväxt och antal anställda som skall vara uppnådda
vid en viss tidpunkt. Den strategiska planen resulterar sedan i en operativ
plan med målsättningar för mindre enheter inom bolaget. Däremot
beskriver man inte vägen dit, utan:

”Vi är ungt, kreativt och drivs väldigt mycket av mål. (…) Man
behöver inte beskriva vägen, utan det handlar lite om att hitta
vägen själv.”



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

54

Företag Stort har inte någon uttalad strategi att på en regelbunden basis gå
in på nya marknader. Istället har de en uttalad strategi för en konsolidering
på marknadsnivå:

”Vi har haft en hård satsning på Sverige och gått från Sverige
och utåt. Vi har haft en konkret plan för hur vi skall attackera
eller adressera Europa och även då vi har expanderat utanför
Europa har vi haft en plan för hur vi skall agera.”

Vid bedömningen av intressanta potentiella marknader tittar företaget
främst på marknadspotentialen, konkurrensläget och även chansen att hitta
en lämplig partner på marknaden. För att kunna bedöma detta baserar man
sig mycket på öppen statistik. Även här spelar branschanalytiker en viktig
roll, då de intervjuade personerna anser att dessa analytiker ofta har en god
överblick över marknaden och vilka spelare som finns.

Produktutveckling är en mycket viktig bit inom företaget och de lägger ned
mycket resurser på detta. Till skillnad från sättet att agera vad gäller
marknadsexpansion har företaget här valt att komma ut med nya
produktversioner på regelbunden basis med 12-18 månaders intervall. I och
med att de har valt denna regelbundenhet har de låst fast ett ganska långt i
förväg bestämt datum, men vad denna version skall innehålla bestäms först
senare. Just detta tidsintervall har valts dels för att kunna hålla en mycket
hög kvalitet och dels för att behålla en trovärdighet att de nya versionerna
verkligen innehåller något nytt. En av de intervjuade personerna menade
också att detta intervall är det som företaget klarar av internt för att kunna
behålla den höga kvaliteten. Företag Stort tror att marknaden gärna skulle
se versioner lite oftare. Däremot vill kunder ha nya versioner mer sällan,
gärna vartannat år, då de vill leva i tron att de har det allra nyaste. Vid
lansering av nya versioner har företaget möjlighet att endast ändra vissa
delar av produkten, vilket gör denna typ av produktutveckling snabb och
flexibel.

6.1.4 Vilka krav ställer detta på organisationen?

Inom Företag Stort är det oerhört viktigt med en stor flexibilitet, eftersom
det viktigaste är att snabbt kunna svara på nya behov från marknaden och
från kunderna. Det tar däremot en viss tid att utveckla lösningar på de
kundbehov man ser och därför är det viktigt att också ständigt förändra det
egna sättet att arbeta och förändra den egna organisationen. Den
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entreprenörsanda som genomsyrar företaget härstammar från grundaren
och gör att det är lätt att vara flexibel.

Detta entreprenörssynsätt innebär att man har en mycket platt organisation
eftersom man anser att en liten grupp agerar mycket effektivare och
snabbare än en stor grupp. En så platt organisation blir väldigt bred, men
det ser inte Företag Stort alls som något problem. Istället har organisations-
strukturen gjort att kommunikationsvägarna är oerhört enkla och varje
medarbetare har möjligheten att på ett smidigt sätt kan komma med förslag
till förbättringar. Dessutom arbetar företaget mycket i projektform för att
snabbt kunna anpassa organisationen efter nya saker som kommer upp.

Företag Stort tror också att de klarar av att agera snabbt och hantera
branschens snabbföränderlighet genom sin starka företagskultur. De har
byggt upp den här kulturen från början och låtit den leva kvar och på så sätt
fått organisationen att dra åt samma håll. Kulturen präglas av frihet under
ansvar där varje individ själv kan utforma sin situation på företaget.
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6.2 FÖRETAG MEDELSTORT

Företag Medelstort är relativt nytt och grundades på 1990-talet. De har
också haft en mycket hög tillväxt och har idag ca 150 medarbetare i flera
länder.

6.2.1 Branschen

Detta företag agerar på en mycket snabbväxande och fragmenterad
marknad där det finns plats för många aktörer. Däremot anser en av de
intervjuade personerna att branschen ännu är så ostrukturerad att man i
framtiden kommer att kunna se många uppköp och konsolideringar.
Branschen präglas också av en extrem tillväxt som spås tiodubblas på fyra
år, vilket gör att den i dagsläget är näst intill omättlig. Detta gör att det är
mycket svårt att förutse exakt vad som kommer hända när. Även då
branschen har en hög tillväxt har företaget börjat se att marknaden börjar
bli mogen för de traditionella distributionssätten som de flesta använder.

Detta medför att de intervjuade personerna även anser att konkurrensen är
hård inom dessa traditionella distributionsformer, men att det inte finns
mycket konkurrens inom de nyaste lösningarna, som Företag Medelstort i
dagsläget är ensamma om.

6.2.2 Företagets position

Företaget var först på marknaden vad gäller den lösning de erbjuder, vilket
krävde mycket resurser. De har varit marknadsledande inom sitt segment
sedan starten, är så fortfarande och tänker så förbli:

”Så länge vi är på en marknad där det händer grejor, så
kommer vi att snabbast och bäst ta hem och prospektera.”

I början låg företag Medelstort hela tiden före konkurrenterna, ofta på
omogna marknader där det inte fanns några konkurrenter. Idag ser
konkurrenssituationen lite annorlunda ut:

”…är man själv på marknaden så … då får du köra din grej.
Men nu i Sverige har vi ett antal konkurrenter som vi måste titta
på vad de gör så att vi inte blir frånsprungna…det gäller för oss
att se till så att vi inte blir omsprungna av våra teknologi-
baserade konkurrenter.”
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Företaget anser att det till en viss grad går att påverka marknaden och styra
kundernas behov. En person menade på att det är möjligt att underblåsa ett
behov, men inte skapa något helt nytt. Det måste vara någonting som
kunderna vill ha, man kan inte styra marknaden och skapa ett behov bara
för att företaget har en produkt. Eller som en person sade:

”…om kunderna tycker om spelreglerna så kan vi sätta
spelreglerna. Men vi kan inte sätta spelregler som kunderna och
branschen inte gillar.”

Företag Medelstort har vid ett flertal tillfällen varit ute på marknaden med
produkter som kunderna inte har börjat efterfråga än och oftast har detta
bemötts med positivt gensvar. Det har dock hänt att marknaden inte har
varit redo för vissa av deras produkter, vilket har gjort att försäljningen av
den produkten inte har nått de nivåer företaget hade räknat med.

6.2.3  Strategiska beslut och agerande

Mycket av de strategiska besluten beror på företagets egna uppfattningar
och de ser mindre till olika former av bransch-, konkurrent- och
marknadsanalyser för sitt agerande.

”Det är inte så att vi prenumererar på stora undersökningar
och systematiserar och går igenom och räknar igenom och
sedan bedömer.”

Mycket av det strategiska tänkandet finns i dagsläget hos företagets
grundare. Denna person åker tillsammans med andra nyckelpersoner på
företaget runt och träffar väldigt många konkurrenter, partners samt
människor som driver marknaden, vilket till stor del ligger till grund för
företagets strategiska agerande. En person på företaget förklarade det på
följande sätt:

”Business Intelligence sitter i hans huvud och i hans
kontaktnät.”

Detta kommer dock inte att vara tillräckligt när företaget växer, utan de
måste få ett system för att på ett med strukturerat sätt samla in den
information som ligger till bas för de strategiska besluten. Därför borde
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företaget i framtiden lägga mer vikt vid omvärldsanalyser och konkurrent-
bevakning, då detta blir allt viktigare i och med att konkurrensen hårdnar.
Däremot tror de intervjuade personerna inte att det strategiska arbetet
ändras nämnvärt när företaget blir större:

”Det sitter i skallen på två personer som snackas vid och så
växer det upp tankar. De ställer sig upp och tänker till att detta
verkar bra och så får man se till att komma dit man tänkt sig.”

Det viktigaste för detta företag är att hela tiden ligga i startgroparna och att
komma först med nya produkter och lösningar. För att lyckas att hålla sig i
täten sade en person att :

”Tid för eftertanke är inte vår starka sida. Istället är det mycket
att köra så det ryker och våga göra fel. På detta företag begår
du tjänstefel om du inte fattar beslut och kör vidare.”

En annan person höll med och sade att det viktiga är att vara snabbfotad
och göra rimligt bra grejor, men att man inte alltid behöver göra rätt.
Arbetsmetodiken är istället att alla i varje ögonblick försöker göra sitt
bästa, för att på så sätt veta att man alltid har gjort ett bra försök.

För att kunna ligga först väljer företaget ut de trender och signaler från
omvärlden som de tror mest på och som passar företaget bäst. De fokuserar
sedan på dessa saker och låter övriga saker vänta. Det gäller alltså att vara
så påläst som möjligt för att kunna uppfatta och agera så bra som möjligt
utifrån det man ser runt omkring.

För produktlanseringen arbetar företag Medelstort med en tidshorisont på
ca 3-5 år. I dagsläget arbetar de inte medvetet med någon tidsmässig
regelbundenhet i produktutvecklingen, men oftast släpps nya produkter en
eller ett par gånger varje kvartal. Helt nya produkter kommer ofta som en
reaktion på de tendenser företaget ser på marknaden.

Inte heller marknadsexpansionen följer en regelbunden tidscykel, men
däremot har de en mer systematiserad process för marknadsetableringar än
för produktutveckling. Marknadsexpansionerna bygger i mindre
utsträckning på olika former av marknadsanalyser eller den potential
företaget för tillfället ser på marknaden. Det viktiga är att strategiskt finnas
närvarande på vissa i förväg definierade marknader för att säkerställa den



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

59

framtida konkurrenskraften. Marknadsexpansionen är också beroende av
hur mycket kapital och finansiella resurser företaget har för tillfället.

6.2.4 Vilka krav ställer detta på organisationen?

Det viktigaste för att kunna hantera den snabbföränderliga omvärlden är att
hela tiden ha kvar tillväxtfokuseringen. Detta försöker Företag Medelstort
lyckas med genom att styra mycket med värderingar och en stark vision,
istället för att låsa in människor i fasta strukturer.

”Vi har varit ganska duktiga på att få ordning på ett skelett som
är smidigt och inte för tungt men ändå som bygger den här
strukturen.”

I och med att värderingar är ett viktigt styrmedel undviker företaget att
detaljplanera i någon större utsträckning och det finns det en medveten
avsaknad av färdiga lösningar för hur man ska nå ett visst mål. Istället ställs
det stora krav på de anställda att själva ta initiativ.

”Det handlar väldigt mycket om att våga ta tag i saker, våga
driva saker och våga göra det oavsett om man inte vet hur det
kommer sluta.”

Detta har lett till att det finns en stark entreprenörsanda som genomsyrar
hela företaget, som en person uttrycker på följande sätt:

”Det handlar om att försöka fånga ett antal vildhästar och att få
dem att springa tillsammans.”
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6.3 FÖRETAG LITET

Företag Litet har funnits i snart 15 år och har växt ganska kraftigt de
senaste åren och har nu kunder över hela världen. Företag Litet har idag
ca. 60 anställda.

6.3.1 Branschen och företagets position

Företag Litet beskriver branschen som snabbföränderlig där produktlivs-
cyklerna blir allt kortare. Däremot tillströmmar det inte något stort antal
nya aktörer till det segment som Företag Litet befinner sig i. Detta förklaras
med att det krävs stora investeringar för att utveckla en programvara som
står sig i konkurrensen. Dessutom domineras branschen av ett mindre antal
stora företag som historiskt sett har köpt upp nya uppstickare på
marknaden. Företag Litet tror att de själva kan uppfattas som en
uppkomling på den här marknaden. Vidare nämner de att en viktig
konkurrent är de system som utvecklas internt inom potentiella
kundföretag, vilket är en svår konkurrent att tackla.

Uppskattningar har gjorts som säger att marknaden kommer att växa med
30% per år under de närmaste åren. Företag Litet säger att man fram tills
idag har haft en större tillväxt än så, men att det kanske i framtiden inte når
upp till de nivåerna i tillväxt. De anser att det finns tillräckligt med affärer
ändå för att företaget ska kunna växa tillfredsställande.

6.3.2 Strategiska beslut och agerande

Det här företaget försöker tänka strategiskt över en horisont på fem år, men
mer detaljerade planer görs med betydligt kortare tidshorisonter än så:

”Att överhuvudtaget prata om någonting längre än 24
månader, det är nästan larvigt. 12-18 månader är väl den
horisonten man kan planera för. Sedan måste man vara
öppen för att vara snabb och flexibel i alla avseenden.”

Strategierna inför framtiden bestäms i stor utsträckning efter vilka resurser
företaget har att tillgå under den aktuella tidsperioden. Det förefaller inte
som företaget har speciellt formaliserade planer utan de försöker istället
hålla framtidsplanerna så öppna som möjligt, för att på så vis lämna
utrymme för vad som kan tänkas hända i framtiden. Produktutvecklingen är
väldigt kundstyrd och sker inte med jämna intervall. De vänder sig i stor
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utsträckning till kunder när det gäller att få information om vilket håll
utvecklingen av produkten ska gå:

”Vi tar med oss kappsäcken ut till kunderna och säger att
denna produkt kan innehålla det här, nu får ni välja hur vi
vill att vi ska gå vidare.”

Vid nya marknadsetableringar använder Företag Litet sig av information
från partners som företaget samarbetar med, internationell fackpress eller
information från Exportrådet i det aktuella landet.

När det gäller möjligheten att själva styra utvecklingen på marknaden tror
inte Företag Litet att de skulle kunna påverka marknadens utveckling.
Däremot kan de starkt påverka de potentiella kunder de kommer i kontakt
med. En förklaring till detta är att utvecklingen går så fort att kunderna
omöjligen kan allt, vilket gör att dem är väldigt lyhörda till aktörer som har
något att tillföra. Vilka tror de då kan driva marknaden?

”Någon av de riktigt stora aktörerna (…) kan kanske driva
marknaden genom att introducera innovationer. Dessutom
kanske sådana som alltid pratar på seminarier och föreläser…”

Företag Litet upplever att det är i ledet före dem, bland dem som driver den
tekniska utvecklingen, som det går att finna företag som påverkar
marknaden. Det som dessa innovativa företag gör, som befinner sig i ledet
före, påverkar Företag Litet i stor utsträckning.

6.3.3 Vilka krav ställer detta på organisationen?

Nyckeln till en flexibel organisation är enligt de intervjuade personerna en
grund organisation samt en handlingskraftig och stark ägare. Dessutom
nämndes att det är viktigt att bygga upp en produktarkitektur som är lätt att
ändra, för att på så sätt kunna presentera nya produkter och/ eller versioner
på ett enklare och snabbare sätt.

Men de menade också att det är omöjligt att inte bli mer långsamma när
företaget växer och skaffar sig mer rutiner och modeller för att arbeta. På
samma gång är detta en nödvändig strukturering som har gjort att arbetet
har blivit bättre. Det svåraste med att växa fort det är, enligt de intervjuade,
organisatorisk växtvärk och att undvika stelhet:
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 ”…kruxet är då att växa på ett vettigt sätt och skaffa oss
de musklerna utan att bli otympliga.”

De menar att den vanligaste formen av växtvärk på ett företag, det är att
man springer ifrån sig själv. En person valde att beskriva detta problem
med en metafor om saft. Saft späder man för att det ska bli mer, men man
kan inte späda den hur mycket som helst för att det ska smaka samma saft.
Detsamma gäller ett företag. Om man tar in för många på kort tid i ett
företag, då kommer inte det företaget att stå för det de står för idag, vilket
gör att det är viktigt att kontrollera tillväxten.
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6.4 FÖRETAG MINI

Företag Mini etablerades för ca 10 år sedan och har idag omkring 30
anställda.

6.4.1 Branschen – Företagets position

Företag Mini är befinner sig i en annorlunda situation jämfört med de andra
företagen som ingår i denna studie. De har under sina snart tio
verksamhetsår inte upplevt någon konkurrens alls, då det inte finns något
företag som har en liknande produkt. De intervjuade personerna ser flera
orsaker till att de efter en så lång tid inte har någon konkurrens
överhuvudtaget. Först och främst är företagets produkt väldigt avancerad
och något som inte alla människor rent tekniskt klarar av att tillverka.
Dessutom åtgår det väldigt mycket tid och resurser att ta fram en sådan
produkt, vilket gör att det inte är lönt för andra företag att satsa på denna
typ av produkter.

I och med att företaget aldrig har upplevt någon konkurrens anser de att det
inte har varit några snabba kast i branschen. Däremot har företaget märkt
en förändring i positiv riktning i och med att IT-mognaden i samhället har
ökat, vilket innebär att man idag har lättare att sälja sina produkter än förut.

Då företaget erbjuder en unik produkt innebär det att de i nuläget försöker
att informera om produktens fördelar. Däremot försöker de inte att föregå
kunderna, utan utbildningen innebär att visa kunden att deras problem kan
lösas med hjälp av företag Minis produkt.

6.4.2  Strategiska beslut och agerande

Även då det inte finns någon konkurrens är produkten relativt svårsåld,
mycket på grund av att kunderna inte tror att den kan anpassas till just
deras specifika behov. Därför försöker företaget i nuläget inrikta sig mot
specifika kundsegment där man vet att produkten passar bäst. Sedan är det
en stor uppgift att utbilda kunder i nyttan med produkten och därigenom
skapa ett behov på marknaden. Mycket kraft måste läggas på
missionerande, då det är viktigt för att få ut sitt budskap till kunderna.
Företag Mini lägger också stor vikt vid att alltid ha nöjda kunder, vilket
innebär att de prioriterar befintliga kunder.
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Fram tills idag har företaget växt med i genomsnitt 50-60% per år men de
intervjuade personerna betonar att det är mycket viktigt att växa
kontrollerat:

”Vi är väl inte som de här Internetföretagen som bara skall
explodera.(…) Vi får ta det med högsta möjliga takt, men det får
inte gå ut över lönsamheten.”

Företaget är mycket bestämd på att även i framtiden växa så kontrollerat
som man hittills har gjort. Då det inte är några snabba kast i branschen
anser de att det är rimligt att blicka framåt ca tre år i tiden, men företaget
har även en tioårsplan där de räknar med att växa med 60-100% per år fram
tills år 2010. Denna plan är dock mycket flexibel och fungerar snarare som
ett långsiktigt mål för organisationen än som en detaljerad plan.

För att kunna öka i denna snabba takt har företaget börjat vidga marknaden
utanför Sverige och håller nu på att etablera ett kontor i England. De anser
också att de måste börja att prioritera saker som försäljning och rekrytering
för att kunna växa i denna takt. Företag Mini har inte fokuserat så starkt på
detta innan, för att:

”När man skall ta steget att göra någonting ordentligt så måste
det vara ordentliga steg, man måste vara mogen för att göra det.
Det är ingen idé att småfjutta."

När företaget etablerar sig i ett annat land använder de sig inte av mycket
marknadsinformation och det är heller ingenting man gör för att just det
landet är strategiskt viktigt för företaget. Etableringarna sker inte på någon
regelbunden basis, utan ofta är det så att företaget har fått tag i en kund och
på det sättet fått möjligheten att arbeta sig in på marknaden, vilket är
mycket viktigt då mycket av arbetet går ut på att missionera ut produktens
fördelar.

Företag Mini har valt att ha en tidsmässig regelbundenhet för att släppa nya
versioner av sin produkt. Dessa kommer ut en gång per halvår, vilket är en
tidsrytm som passar både den egna kapaciteten och förväntningarna utifrån.
Däremot har inte produktens egenskaper ändrats nämnvärt under det
decennium som företaget har existerat då den fungerar lika bra idag som
då. Det man kontinuerligt förbättrar i de nya versionerna är främst
användarvänligheten, anpassning till ny teknik samt ökad prestanda.
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6.4.3 Vilka krav ställer detta på organisationen?

I dagsläget är företaget så pass litet att det inte har varit några större
problem att ha en flexibel organisation. De arbetar endast i projektform
gentemot kunderna, vilket ger medarbetarna en flexibel och trivsam
arbetssituation. För att kunna växa med den kraft som företaget avser att
göra i framtiden blir det oerhört viktigt att kunna rekrytera rätt folk och
även få dem att stanna. Därför måste de anställda ha stora möjligheter till
rörlighet inom organisationen, då företaget vill att människor skall stanna i
organisationen.

Det är också viktigt att kunna behålla den avslappnade företagskultur som
finns idag och inte låta den gå förlorad när företaget blir större.

”Vi är ju väldigt funtade i vår företagskultur. Vi jobbar väldigt
fritt på företaget, vi har bra miljö och vi gör mycket saker
tillsammans.”

I dagsläget går det lätt att kommunicera inom företaget då det inte är så
många anställda, men om företaget växer i den takt som de avser att göra
blir det väldigt viktigt att försöka motverka den negativa anonymitet som
kan smyga sig på.
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7 VAD ANSER EN UTOMSTÅENDE

PERSON…

I detta kapitel återges den information som framkom under intervjun med
den externa konsulten. Informationen är strukturerad på samma sätt som i
föregående kapitel, men då vi i intervjun behandlade hela branschen och
inte något specifikt företag finns det inte något kapitel som berör företagets
position. När konsulten under intervjun hänförde till ”IT-företag” var han
medveten om att vi undersökte mjukvaruföretag, vilket är bra att hålla i
minnet.

7.1 … OM BRANSCHEN?
Konsulten tycker sig klart kunna urskilja två typer av företag som existerar
i den här branschen. Det ena är företag som kallas för surfare. Detta är
företag som surfar på tillväxt och det viktiga för dem är att vara flexibla, att
följa kundernas behov och att hänga med. För att göra detta behöver
företaget inte vara speciellt smart eller kreativt, utan man har uppfattat ett
behov och så följer man det. Sedan finns det andra företag, skaparna, som
bryter en branschlogik och som förutser behoven och skapar marknaden.
De flesta företagen inom mjukvarubranschen är vad konsulten skulle
beteckna som surfare. Detta kan bero på att det har funnits en så stor
efterfrågan så att företagen bekvämt har kunnat leverera sina produkter
utan att behöva ifrågasätta vad de bör göra härnäst.

Branschen börjar också att mogna, vilket innebär att IT-företagen, och
däribland mjukvaruföretagen, inte är så snabbföränderliga som de ibland
gör gällande. Det finns en hel del IT-företag som fungerar ungefär som
traditionella industriföretag:

”Om du utesluter Internet-företagen så är IT-företagen inte
snabbföränderliga. Där uppfattar jag snarare att IT-företagen
är ganska stabila; de dunkar ut sina grejor och är
förutsägbara.”
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7.2 …OM FÖRETAGENS STRATEGISKA AGERANDE?
Då de flesta företag är reaktiva inom denna bransch, upplever konsulten
inte heller att de försöker sticka ut ur mängden. Mjukvaruföretagen
tenderar också att se till någon form av linjärt samband, vilket innebär att
om det hittills har gått bra så tror de att det även kommer att göra det i
framtiden. Även då dessa företag tycker sig kunna urskilja nya trender och
har utstakade planer så ger de inte intrycket av att vara speciellt framsynta.

Konsulten känner inte att mjukvaruföretag idag driver marknaden och
aktivt försöker driva människor till ett annat beteende som gör att de kan
sälja produkter på ett annat sätt, utan de tillfredsställer dagens kundbehov i
stor utsträckning. De företag som däremot väljer att gå i spetsen inom
denna bransch har väldigt kreativa människor inom organisationen, vilket
konsulten anser vara en förutsättning för proaktivitet:

”Det finns de människor som aldrig accepterar en given
branschlogik. (…) Sådana som tycker att det är kul att
ifrågasätta och gör det och tjänar pengar på det.”

Alternativt har företaget en produkt som är extremt bra, men även detta
härstammar ofta från mycket kreativa människor som hela tiden
vidareutvecklar produkten så att den alltid är bäst. Dessutom är det av en
stor betydelse hur företaget uppfattar sig själv.

”Om företaget är litet eller uppfattar sig själv som litet och
flexibelt, så tror vi att idéerna blir mer revolutionerande. (…)
Det handlar mycket om vilken uppfattning och bild av sig själv
som man har.”

På produktutvecklingssidan är det vanligt med regelbundna produkt-
lanseringar. Däremot anser konsulten inte att detta är någonting medvetet
proaktivt, utan snarare att det är omgivningen som kräver detta. Företagens
intressenter förväntar sig att det regelbundet kommer en ny produkt och
syns företaget då inte på länge kan det vara riskabelt för den fortsatta
verksamheten. Däremot går det inte att finna samma tidsmässiga
regelbundenhet vad gäller marknadsexpansion. Här är företagen inte lika
styrda av marknaden på samma sätt som för produktlanseringar, utan de
kan vara smartare och gå in på nya marknader när det passar de egna
förutsättningarna.
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7.3 ...OM VILKA KRAV DETTA STÄLLER PÅ

ORGANISATIONEN?
Det är flexibiliteten i organisationen som gör att företagen kan överleva
någon längre tid och flexibilitet är något som har blivit ett honnörsord i
snabbväxande företag. Denna flexibilitet skapas i första hand genom en
platt organisation så att företaget har många människor nära marknaden.
Det krävs också en viss attityd hos grundaren att hela tiden vilja anta nya
utmaningar, en syn som sedan måste sprida sig till alla medarbetare:

”Det är återigen det med att gilla rörelse, att gilla nya saker
och att gilla att utmana. Det är mycket en uppstickarmentalitet.”

Ett litet företag har oftast en smart idé som de fokuserar på och vill få ut på
marknaden. Sedan när företaget blir större måste man försöka behålla ett
kreativt förhållningssätt inom organisationen. Många tar in alla ”måsten”
med mer regler och rutiner. Det skall vara utvecklingssamtal för alla
medarbetare och det kan till och med vara aktuellt med att upprätta
befattningsbeskrivningar. Allt detta summerar upp till att det finns stora
risker till att företaget stelnar. För att lyckas måste företaget kunna sätta sig
över organisationsstruktur, system och regler på ett attitydmässigt plan:

”Att våga hävda att man skall behålla kaoset”



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

69

8 VAD ANSER ANDRA FÖRETAG I

BRANSCHEN?
I detta kapitel redovisas resultatet av den enkätundersökning som
genomförts. Samma struktur som i de föregående två kapitlen används för
att presentera informationen. Varje avsnitt avslutas sedan med en ruta som
sammanfattar de viktigaste resultaten i punktform. När vi refererar till
storlek på företag har vi använt oss av samma indelning som för
fallföretagen.

8.1 BRANSCHEN

Företagen som medverkat i enkäten anser att den bransch de verkar i
karakteriseras av en hög förändrings- och innovationstakt och att
konkurrensen är hård mellan de spelare som finns idag. Däremot anser de
inte att det ständigt tillkommer många nya aktörer på marknaden och att de
inte har ett stort antal konkurrenter. Många av de tillfrågade företagen
instämmer endast delvis i att branschen är omogen, vilket kan vara ett
tecken på att den på väg att gå in i en mognadsfas (bilaga 3.1).

Det går också att urskilja att svaren skiljer sig åt mellan de olika typerna av
företag. De större företagen har i större utsträckning svarat att de upplever
en hårdare konkurrens än de mindre företagen. De större företagen anger i
högre utsträckning än mindre företag att de är utsatta för internationell
konkurrens, vilket också har ett statistiskt samband (bilaga 3.2). Yngre
företag som har startat sin verksamhet efter 1990, anser att branschen har
en hög tillväxt (bilaga 3.3) och en hög förändringstakt (bilaga 3.4).

Det föreligger också en skillnad mellan hur marknadsledande företag och
icke-ledande företag uppfattar branschen och en klusteranalys visar att det
finns en grupp företag som upplever en hårdare konkurrens, en högre
tillväxt och en högre internationell konkurrens. Denna grupp består främst
av marknadsledande företag (bilaga 3.5). Regressionsanalyser visar också
att icke marknadsledande företag upplever att branschen har en högre
tillväxt (bilaga 3.3) och en högre innovationstakt (bilaga 3.6) än vad
marknadsledande företag gör.
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Branschbeskrivning
� Branschen kännetecknas av hög förändrings- och

innovationstakt samt hård konkurrens.
� Svaren pekar på att branschen har uppnått en viss

mognadsfas.
� Stora företag och företag som är marknadsledande

upplever en hårdare och en mer internationell konkurrens.
� Företag som inte innehar en marknadsledande position

samt yngre företag upplever att marknaden har en högre
tillväxt än vad marknadsledande och äldre företag gör.

Figur 9: Sammanfattning av branschbeskrivning.

8.2 STRATEGISKA BESLUT OCH AGERANDE

För att strukturera informationen som vi fick fram inom detta område har vi
valt att dela upp avsnittet i fyra delar. Det första behandlar vilken typ av
information som företagen baserar sina strategiska beslut på, sedan följer
ett avsnitt som tar upp vilken möjlighet företagen anser sig kunna påverka
marknadens utveckling. Därefter beskrivs vad företagen anser vara viktigt
för att kunna påverka marknaden och sist ges en beskrivning av i vilken
utsträckning företag har regelbundna produktlanseringar och/eller
marknadsetableringar.

8.2.1 Vilken information ligger bakom strategiska
beslut?

Generellt sett så är företagens viktigaste bas för strategiska beslut den
kunskap som nyckelpersoner inom företaget besitter samt den feed-back de
får från sina kunder, medan branschanalyser, feed-back från partners och
konkurrentanalyser inte används i samma utsträckning (bilaga 3.7). Vid en
jämförelse av svaren framkommer det att stora samt gamla företag i högre
utsträckning instämmer i att den egna kapaciteten är en viktig bas för
strategiska beslut. Medelstora, unga och marknadsledande företag är de
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som i större utsträckning än andra använder sig av feed-back från sina
partners som beslutsunderlag.

Företag som inte är marknadsledande anser i större utsträckning än andra
att det är viktigare att se till vad konkurrenterna gör, vilket också visade ett
samband i en regressionsanalys (bilaga 3.8). Kunskap från nyckelpersoner
och att utgå från den egna kapaciteten är också viktigare som
beslutsunderlag för dessa företag.

Information för att ta strategiska beslut
� Generellt sett är nyckelpersoner inom företaget och feed-back

från kunder viktigare än bransch- och konkurrentanalyser vid
strategiskt beslutsfattande.

� Stora och gamla företag ser till den egna kapaciteten.
� Marknadsledande, unga och medelstora företag är de som mest

använder feed-back från partners.
� Företag som inte är marknadsledande ser i större utsträckning än

andra företag till vad konkurrenterna gör innan strategiska beslut
tas.

Figur 10: Sammanfattning av vilken information som anses viktig för de strategiska
besluten.

8.2.2 Hur agerar företagen strategiskt?

De flesta företagen anser att de påverkar marknaden mer än de följer den
och många anser också att de bryter vedertagna normer i branschen.
Dessutom säger företagen att de är bra på att snabbt reagera på förändringar
i omvärlden. Detta kan eventuellt bero på att en majoritet anser att de
kontinuerligt under året bevakar marknaden. Samtidigt som en majoritet
har angivit att de kan påverka marknaden, anser de flesta att de identifierar
snarare än skapar nya behov hos sina kunder (bilaga 3.9).

Marknadsledande företag anser sig påverka marknaden snarare än att följa
den (bilaga 3.10). I enkäten har unga företag, företag med hög tillväxt och
marknadsledande företag i större utsträckning än andra angivit att de anser
sig kunna påverka marknaden. Gamla företag, företag med låg tillväxt och
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icke marknadsledande företag anger att de snarare följer än påverkar
marknadens utveckling. En klusteranalys visar ett kluster där många icke
marknadsledande företag ingår, där företagen inte anser sig kunna påverka
marknaden, utan följer utvecklingen och bryter inte heller normer inom
branschen (bilaga 3.11). Dessutom visar en regressionsanalys att icke
marknadsledande företag snarare följer än påverkar marknadens utveckling
(bilaga 3.12).

Stora, unga och marknadsledande företag anger i större utsträckning än
andra företag att de bryter gängse normer i branschen, medan icke
marknadsledande, gamla och också i viss mån stora företag anser att de
snarare identifierar än skapar behov hos sina kunder. Mindre företag
identifierar trender i omgivningen kontinuerligt under året i större
utsträckning än större företag, vilket även visas vid en regressionsanalys
(bilaga 3.13). Företag med en låg tillväxt samt små företag anger i mindre
utsträckning än andra företag att de arbetar med parallella strategier.

           Hur agerar företagen?
� Företag med hög tillväxt, nya och marknadsledande

företag anser sig påverka marknaden.
� Stora, unga samt marknadsledande företag anser i större

utsträckning än andra att de bryter gängse normer inom
branschen.

� Gamla företag, företag med låg tillväxt och icke
marknadsledande företag anser att de snarare följer
marknadens utveckling än påverkar den.

� Icke marknadsledande, gamla och stora företag anser att
de snarare identifierar än skapar behov hos sina kunder.

� Mindre företag identifierar nya trender kontinuerligt
under året mer än andra företag men arbetar i mindre
utsträckning med parallella strategier.

� Företag med hög tillväxt anser att de reagerar snabbt på
förändringar i omgivningen.

Figur 11: Sammanfattning av hur företag agerar strategiskt.
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8.2.3 Vilka faktorer är viktiga för att kunna driva en
utveckling?

De tillfrågade företagen ansåg att många av de faktorer som angavs i
enkäten var ungefär lika viktiga för att kunna styra utvecklingen på
marknaden, vilket innebär att det inte finns stora skillnader i svaren. De
faktorer som har angivits som allra viktigast för att kunna påverka och styra
marknaden är framför allt den marknadsposition som företaget innehar.
Dessutom är den finansiella styrkan av avgörande betydelse, tillsammans
med den egna attityden till företagets egna kapacitet (bilaga 3.14).

Stora företag tycker att marknadsposition och den finansiella styrkan är
avgörande faktorer för att kunna styra utvecklingen. En regressionsanalys
visar också att ju högre omsättning ett företag har, desto viktigare anser de
att positionen är för att kunna styra marknaden (bilaga 3.15). Däremot
anser marknadsledande och icke marknadsledande företag att positionen är
lika viktig. Ju större företaget är, desto större vikt läggs också vid
betydelsen av att ha en unik produkt, vilket även gamla företag och företag
med låg tillväxt anser vara viktigt.

Ju äldre företag, desto viktigare är storleken (bilaga 3.16) och den
finansiella styrkan (bilaga 3.17). Äldre företag anser även att företagets
position är viktig. Lågtillväxtföretag och företag som inte är
marknadsledande angav även de att storlek är viktigare än vad företag med
hög tillväxt respektive vad marknadsledande företag tycker. Företag som
inte är marknadsledande anser att finansiell styrka är viktigare än vad de
marknadsledande företagen tycker (bilaga 3.18). Unga företag anser att den
attityd man har till sig själv och sina möjligheter är viktigast (bilaga 3.19),
vilket även små företag och företag med hög tillväxt anser.
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Vad är viktigt för att kunna styra marknadens
utveckling?

� Generellt anses marknadsposition, finansiell styrka och
attityden till sin kapacitet som viktigast.

� Stora företag och företag med hög omsättning anser att
positionen är viktig.

� Stora, gamla företag och företag med låg tillväxt anser
att en unik produkt är viktig.

� Gamla företag, företag med låg tillväxt samt inte
marknadsledare anser att storlek är viktigt.

� Unga, små samt högtillväxtföretag anser att attityden
till sin egen kapacitet är viktig.

Figur 12: Sammanfattning av vad som är viktigt för att kunna styra marknaden.

8.2.4 Regelbundenhet i agerandet

Av alla de tillfrågade företagen har 28% en medveten tidsmässigt
regelbunden lansering av helt nya produkter. Siffran för lanseringen av nya
versioner av en programvara är avsevärt högre och hela 72% släpper nya
versioner på regelbunden basis, varav de flesta har halv- eller helårsvisa
lanseringar. Av de tillfrågade företagen hade endast 11% en medvetet
regelbunden expansion till nya marknader.

De företag som befinner sig i någon av mellankategorierna (d.v.s.
medelstora, medeltillväxt och ganska nya) satsar inte alls lika mycket som
de övriga kategorierna på någon regelbundenhet, vare sig med versioner,
produkter eller marknadsetableringar, vilket dock inte ett samband som är
statistiskt säkerställt. Alla stora företag har regelbunden lansering av nya
versioner, vilket även en stor andel av de små företagen har. Sedan är det
också låg- och högtillväxtföretag, samt nya och gamla företag som har en
regelbunden lansering av nya versioner.

Marknadsledande, högtillväxt, medelstora och nya företag dominerar klart
vad gäller en regelbunden expansion på nya marknader, varav det sista
sambandet är statistiskt säkerställt med en regressionsanalys (bilaga 3.20).
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Helt nya produkter som lanseras på en regelbunden basis görs främst av
små och stora företag, företag med låg och hög tillväxt samt
marknadsledande företag.

          Regelbundet agerande
� Drygt 2/3-delar har regelbunden lansering av nya

versioner och knappt 1/3-del har regelbunden lansering
av helt nya produkter.

� Företag i mellankategorierna (t.ex. medelstora och
medeltillväxtföretag) har i mindre utsträckning än
företag i de andra kategorierna en regelbunden
lansering av nya versioner, produkter och
marknadsetableringar. Undantaget är mellanstora
företag som dominerar regelbundna
marknadsexpansioner.

� En liten andel av företagen, 11%, sade sig ha
regelbundna marknadsetableringar. Bland dessa
företag framträdde marknadsledande, högtillväxt,
medelstora och nya företag.

Figur 13: Sammanfattning av regelbundet agerande.

8.3 VILKA KRAV STÄLLER DETTA PÅ ORGANISATIONEN?
På den fråga som berörde vad som är viktigt för att kunna ha en hög
flexibilitet svarade alla företag även här väldigt likartat. De anser att alla de
faktorer som angavs i frågan är nästan lika viktiga för att kunna ha en hög
flexibilitet. Dock finns det en svag tendens till att starka visioner, kreativa
medarbetare, en väl fungerande intern kommunikation och entreprenörskap
är viktigare än en platt organisation (bilaga 3.21).

Ju mindre företaget är, desto viktigare är det med en platt organisation
(bilaga 3.21). Även stora företag och företag med hög omsättning anser att
en platt organisation är viktigt, varav det sistnämnda har ett statistiskt
samband (bilaga 3.22). Stora, gamla, samt företag som ej är
marknadsledande anser att kreativa medarbetare är viktigt. Ju högre
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omsättning, desto viktigare blir det att ha kreativa medarbetare för att vara
flexibla (bilaga 3.23).

De svar vi har fått in visar på en tendens, dock inte statistiskt säkerställd,
att ju nyare företag är och desto högre tillväxt de har, desto mindre viktigt
blir det med en platt organisationsstruktur. Istället tycker både
högtillväxtföretag och nya företagen att det är mycket viktigt att ha ett
entreprenörstänkande som genomsyrar organisationen. Det sistnämnda
sambandet mellan företagets ålder och entreprenörstänkande är även
statistiskt säkerställt (bilaga 3.24).

Vad krävs för en flexibel organisation?
� Små, stora och företag med hög omsättning anser att det

är viktigt med en platt organisation.
� Stora, gamla och företag som ej är marknadsledande

anser att det är viktigt med kreativa medarbetare.
� Nya företag och företag med hög tillväxt anser att det är

mindre viktigt med en platt organisation och betonar
istället vikten av ett entreprenörstänkande.

Figur 14: Sammanfattning av vad som krävs för att vara flexibel.
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9 ANALYS

I detta avslutande kapitel presenteras en diskussion kring de resultat som
framkom i den empiriska undersökningen med bakgrund av de teorier som
presenterades i kapitel 4 Referensram. Kapitlet börjar med en diskussion
om hur fallföretagen upplever branschen, för att sedan övergå i en
diskussion kring deras agerande och vilka krav detta ställer på dem.
Därefter analyserar vi de resultat som framkom av enkätundersökningen
för att se om det kan finnas grupper av företag som agerar på olika sätt.

9.1 HUR UPPFATTAR FALLFÖRETAGEN BRANSCHEN?
I litteraturen ger bland annat författare som Hitt et al (1998) och Brown &
Eisenhardt (1997) en bild av att dagens konkurrenssituation karakteriseras
av snabbföränderlighet och svårförutsägbarhet. Detta är en bild som även
fallföretagen beskriver. Alla fallföretagen karakteriserar branschen som
mycket snabbföränderlig med en hög innovationstakt och där det råder hård
konkurrens. Däremot tycker vi att den bild som D’Aveni (1995) ger av
konkurrenssituationen skiljer sig från den bild som de övriga författarna
målar upp.

D’Aveni (1995) går ett steg längre när han inte bara beskriver miljön som
präglad av snabbföränderlighet och hård konkurrens, utan även som
turbulent, kaotisk, aggressiv och att ”traditionella konkurrensfördelar rivs
sönder”. Av D’Avenis beskrivning får vi uppfattningen att denna situation
innebär ett problem som företagen måste övervinna, vilket vi inte anser
återspeglas i de beskrivningar som fallföretagen gör av sin omgivning.
Även om de karakteriserar branschen som mycket snabbföränderlig, anger
de att detta är en förutsättning för deras verksamhet och som därmed inte
upplevs som något negativt.
Vi anser att resonemanget i de flesta proaktiva teorierna förutsätter just den
extrema snabbföränderlighet och den turbulens i företagets omgivning som
författare målar upp. Eftersom fallföretagen i denna studie inte till fullo
håller med om denna bild av omgivningen, är det intressant att studera
vilka implikationer detta får på deras strategiska agerande.
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9.2 STRATEGISKT AGERANDE HOS FALLFÖRETAGEN

Efter att ha studerat de undersökta företagens strategiska agerande, tycker
vi oss kunna urskilja några intressanta fenomen. Trots att författare såsom
Tregoe & Tobia (1994) kritiserar strategisk planering för att vara alltför
oflexibel för att fungera tillfredsställande i en snabbföränderlig miljö, har vi
funnit att företag Stort använder sig av detta traditionella planeringssätt. De
har en form av strategisk planering som i många aspekter liknar den som
både Lorange & Vancil (1976) och Steiner (1979) beskriver.

Företaget använder sig av femårsplaner som översätts i delmål för en mer
operativ användning. I planen utgör externa intressenter såsom kunder och
partners en viktigt del och man använder sig också av mycket extern
information från bl.a. branschanalytiker, vilket Steiner (1979) benämner
som viktigt. Företag Storts användande av strategisk planering verkar
fungera på ett mycket tillfredsställande sätt även i en omgivning som
kännetecknas av snabbföränderlighet. Detta stämmer också väl överens
med resultaten av Bourgeois & Eisenhardts (1988) studie, där de fann att
framgångsrika företag ofta använder sig av strategisk planering i turbulenta
miljöer.

Den främsta skillnaden vi ser mellan företag Storts och den traditionella
synen på strategisk planering är att företagets agerande i hög grad är
målstyrt och är mindre detaljstyrt än med det traditionella sättet som
Steiner (1979) beskriver. Detta innebär att företag Stort inte har utstakade
vägar för hur de fastställda målen ska nås, utan det är upp till varje mindre
enhet inom företaget att löpa anpassa sitt agerande under
planeringsperioden till omgivningens villkor. Då företaget löpande
anpassar beteendet ser vi detta som ett inslag av det logiskt inkrementella
beteende som Quinn (1978) beskriver. Företag Stort har tydligt fastställda
mål men väljer på ett medvetet sätt att successivt ha möjligheten att
anpassa sig till nya förhållanden. Då vi ser att företag Stort på ett
tillfredsställande sätt lyckas kombinera strategisk planering och logisk
inkrementalism i sitt strategiska agerande, håller vi med Brews & Hunt
(1999) om att dessa två synsätt inte behöver vara motpoler utan kan
fungera som värdefulla komplement till varandra.

Företag Mini är det företag som planerar för den längsta tidsperioden, tio
år, av de fyra fallföretag som ingår i denna studie. Trots detta ställer vi oss
tveksamma till om det går att klassa detta som en form strategisk planering,



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

79

då de inte har den systematiska identifikation av omvärldens möjligheter
och hot som Steiner (1979) menar är dess särdrag. Det är vår uppfattning
att de planer som företag Mini gör upp inte är särskilt detaljerade, utan att
de mest fungerar som ett riktmärke för åt vilket håll organisationen bör gå.
Vi anser att det måste till andra aspekter, såsom en medveten analys av
information om omvärlden, än endast en lång tidshorisont för att kunna
klassificera detta som strategisk planering.

Snarare anser vi att företag Minis agerande påminner om ett inkrementellt
beteende. Den form av inkrementalism som vi tycker passar bäst in på
deras agerande är det som Mintzberg (1993) talar om snarare än Quinns
(1978) beskrivning av logisk inkrementalism. Det är vår uppfattning att
företag Mini inte har särskilt tydligt uppsatta mål trots den tioåriga planen.
Istället karakteriseras deras verksamhet snarare av att ta ett steg i taget utan
tydligt uttalade mål, vilket är anledningen till att det inte kan sägas vara en
logisk form av inkrementalism.

Det har väldigt tydligt framkommit att fallföretagen lägger stor vikt vid sin
förmåga att kunna uppfatta olika trender i omgivningen, vilket är en central
aspekt av SIM som författare såsom Arrington & Sawaya (1984) och
Ansoff (1980) förespråkar. Även om trender är viktiga för fallföretagen
behöver det inte betyda att de för den skull automatiskt skulle ha ett SIM-
system. Ansoff (1980) beskriver SIM som ett formaliserat system där all
informationsinsamling sker mycket medvetet. Detta har vi sett i två av
fallföretagen, företag Stort och företag Litet, då dessa två företag aktivt
använder information från t.ex. branschanalytiker och kunder för att ta
strategiska beslut. Då detta sker såväl kontinuerligt som medvetet i båda
företagen anser vi att detta pekar på att de har någon form av SIM-system.

Efter att ha talat med representanter för fallföretagen är det vårt intryck att
de uteslutande refererar till externa trender som de uppfattar i sin
omgivning. Om detta är fallet innebär det att de skulle ha ett SIM-system
som är av den externa art som Dutton & Ottensmeyer (1987) talar om.
Frågan är dock huruvida de har ett system som fungerar som antenn eller
ingripare. Den konsult som intervjuades ansåg att mjukvaruföretagen i stort
är väldigt passiva och inte speciellt bra på att reagera på nya trender som
uppkommer i omgivningen. Om detta är fallet innebär det att företagens
SIM-system snarare skulle vara som det system som Dutton &
Ottensmeyer (1987) kallar för antenn, dvs. ett företag som fångar upp en
mängd trender som sedan förblir passiv. Om konsultens uppfattning
stämmer, hur kommer det sig då att så många företag inom den här
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branschen är så lönsamma och har en hög tillväxt? Hans förklaring till detta
är att branschen fram tills idag har varit relativt omogen och därmed gett
plats till många aktörer.

Vi kan instämma i det fram tills idag kan ha sett ut som konsultens bild ger
av relativt passiva SIM-system. Däremot är det vår uppfattning att
branschen nu går in i en mognadsfas och att konkurrensen därmed hårdnar.
Därför tror vi att mjukvaruföretagen i framtiden blir tvingade till att på ett
mer aktivt sätt agera utifrån den information de samlar in. Detta skulle
innebära att mjukvaruföretagens SIM-system kommer att utvecklas från att
vara antenner till att vara ingripare (se figur 15).

Mjukvaruföretag

Samlare Antenn

Aktiverare Ingripare

Figur 15: Mjukvaruföretagens typ av SIM.

Företag Medelstort tyckte även de att trender i omgivningen är viktigt att
analysera, men de hade inget formaliserat system för att samla in den
informationen utan kunskapsinsamlingen sker idag av ett par
nyckelpersoner inom företaget. Frågan är då om detta kan betraktas som ett
SIM-system, eftersom det inte sker på ett formaliserat sätt. Så länge syftet
med insamlingen av information är densamma, anser vi att det mycket väl
kan liknas vid ett SIM-system. Vi anser att det relevanta i sammanhanget är
att diskutera huruvida ett ostrukturerat och icke formaliserat insamlings-
förfarande förblir effektivt i takt med att företaget växer. Däremot ser vi en
fara i att företag har ett ostrukturerat sätt att samla in information, såsom
företag Medelstort gör då de idag förlitar sig på ett fåtal nyckelpersoner.
Genom att göra detta ser vi en risk i att man inte får den interna acceptans
för SIM-systemet som krävs för att företaget ska kunna bemöta trenderna
på ett enhetligt sätt, vilket Arrington & Sawaya (1984) anser är det mest
viktiga i SIM-processen.

Ett resultat som förvånade oss i denna studie är att flera fallföretag anger att
de inte kan påverka sin omgivning, vilket innebär att de ser sig själva som
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styrda av marknaden utan möjlighet att själva styra utvecklingen. Detta
tycker vi visas relativt tydligt i det som ovan har beskrivits, då en majoritet
av företagen agerar utifrån omgivningens förutsättningar. Det enda
fallföretaget som i viss mån ansåg sig kunna påverka marknaden var
företag Medelstort, som är ett ungt och snabbväxande företag. Då de vid ett
flertal tillfällen har lanserat produkter som inte har efterfrågats innan på
marknaden anser vi att detta visar på ett proaktivt agerande. Dessutom är
det detta företag som uppvisar ett självförtroende och en proaktiv attityd
som inte står att jämföra med övriga fallföretag. Även konsulten anser att
den absolut viktigaste faktorn för att kunna agera proaktivt är attityden till
sin egen förmåga att kunna driva marknaden, varför vi tror att det inte är en
slump att just företag Medelstort anser sig kunna påverka marknaden.

Det är också mycket intressant att stöta på ett företag som inte är utsatt för
någon form av konkurrens. Även då företag Mini har vissa beteenden som
liknar de reaktiva, är frågan om det går att klassificera ett företag utan
konkurrens som reaktivt eller proaktivt. Det är vår uppfattning att för att
kunna agera reaktivt, måste företag även ha någonting att reagera på. I
företag Minis fall finns det inte några konkurrenter att reagera på. och det
finns inte heller något uttalat kundbehov att anpassa sig till, då företaget
fortfarande befinner sig i det stadium där man går ut och ”missionerar” och
förklarar nyttan med produkten för potentiella kunder. Detta skulle i och
för sig kunna anses som proaktivt och visa på ett agerande där företaget
skapar sina egna förutsättningar på det sätt som exempelvis D’Aveni
(1995) förespråkar. Då vi anser att de inte har den attityd till sin egen
kapacitet som kännetecknar proaktiva företag anser vi att de inte heller kan
klassificeras som proaktiva. Själva anser de sig heller inte i den sitsen att de
skapar ett behov på marknaden. Av denna anledning anser vi det
nödvändigt att för denna typ av företag använda en annan typ av
begreppsapparat än reaktivt kontra proaktivt agerande för att förklara dess
strategiska agerande.

Även då vi har sett ett flertal fallföretag som uppvisar ett reaktivt agerande,
fann vi att många fallföretag uppvisar en regelbundenhet i sitt strategiska
agerande. Eisenhardt & Brown (1998) anser att en tidsmässig
regelbundenhet i agerandet är en typ av proaktivt agerande, vilket vi i viss
mån ifrågasätter efter att ha genomfört denna studie. Väldigt många av
både de intervjuade företagen hade en tidsmässig regelbundenhet i
lanseringen av nya versioner. Vi anser dock inte att detta är ett tecken på
företag som agerar proaktivt, vilket heller inte den konsult som vi
intervjuade ansåg. Konsulten var snarare av den uppfattningen att den
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främsta anledningen till att ha en tidsmässig regelbundenhet för lanseringen
av nya versioner är att marknaden helt enkelt kräver detta. Detta
resonemang stöds också av de företag som intervjuats, där flera av dem
anser att det är marknadens krav som bestämmer både regelbundenheten
och den takt man väljer för detta. Därför anser vi att mjukvaruföretag som
lanserar nya versioner regelbundet snarare agerar reaktivt än på det
proaktiva sätt som Eisenhardt & Brown (1998) beskriver.

Inget av fallföretagen hade någon klart tidsmässig regelbundenhet för
lanseringen av helt nya produkter och inte heller för marknadsexpansion.
Möjligen går det att se ett agerande som går åt det proaktiva hållet i företag
Medelstort vad gäller dess marknadsetableringar då de inte utgår ifrån
marknadsanalyser för dessa etableringar. Istället styrs etableringarna av i
vilken grad det är strategiskt viktigt att finnas på vissa platser. Då dessa
etableringar inte styrs av det behov som finns på den aktuella marknaden
anser vi att det finns drag av proaktivitet i detta beteende, även om det inte
görs med en tidsmässig regelbundenhet.

Ett ganska oväntat resultat i denna undersökning är att inget av
fallföretagen arbetar på det proaktiva sätt med strategiska valmöjligheter
som författare som Williamson (1999), Beinhocker (1999) och Luehrman
(1998) har börjat skriva om under senare delen av 1990-talet. Orsaken till
detta anser vi kan ligga i att en sådan strategi kräver stora investeringar och
är enormt resurskrävande och alla företag inom mjukvarubranschen har inte
dessa ekonomiska möjligheter. Williamson (1999) menar att det är viktigt
att hitta rätt balans mellan kostnaderna för de alternativa strategierna och
intäkterna från att snabbt vara på marknaden med en ny lösning. Häri anser
vi en möjlig orsak till att metoden inte återfinns bland fallföretagen. Vi har
uppfattningen att det är för svårt att kalkylera det värde det innebär att vara
bland de första på marknaden och att sätta detta i relation med kostnaderna
det innebär att ha en sådan strategi.
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9.3 VILKA KRAV STÄLLER DETTA PÅ FALLFÖRETAGENS

ORGANISATION?
Efter att nu ha studerat det strategiska agerandet hos fallföretagen har vi
kunnat konstatera att företag Stort och Litet agerar reaktivt, medan företag
Medelstort agerar proaktivt. Det är därför intressant att undersöka om det
föreligger några skillnader mellan vilka aspekter av flexibilitet som dessa
företag anser är viktigast. I kapitlet Reflexioner över referensramen kom vi
fram till att Das & Elangos (1995) resonemang som främst är inriktat mot
en flexibilitet i produktionen möjligtvis skulle kunna vara viktigare för
företag som agerar reaktivt. De aspekter av flexibilitet som Hitt et al (1998)
beskriver skulle då vara viktigare för företag som agerar proaktivt.

Utifrån detta resonemang förefaller det rimligt att tro att vi i företag Stort
och Litet skulle återfinna flera av Das & Elangos aspekter av flexibilitet.
Den skillnad vi fann gentemot företag Medelstort var att båda företagen
betonade vikten av att ha en flexibel uppbyggnad av produkterna, vilket
möjliggör en snabbare anpassning till nya krav från marknaden.
Förvånande nog var detta den enda av Das & Elangos aspekter som
betonades i de reaktiva företagen. Det viktigaste för dessa företag var
snarare de faktorer som både Hitt et al och Das & Elango anser är viktiga.
Därför anser vi inte att det finns en tydlig koppling mellan reaktivt
agerande och Das & Elangos aspekter av flexibilitet.

Då vi anser att företag Medelstort är åt det proaktiva hållet borde vi här
kunna hitta att företaget betonar de aspekter som Hitt et al (1998)
framhäver. Den skillnad som fanns gentemot de andra företagen var att
företag Medelstort arbetar med att styra organisationen med hjälp av
visioner, vilket är en del av det strategiska ledarskap som Hitt et al
beskriver. Dessutom fokuserar de inte i så stor utsträckning på
organisationsstrukturen, utan ansåg att det viktigaste är de värderingar och
den entreprenörsanda som genomsyrar företaget. Winfrey et al (1996)
beskriver individualism, kreativitet och snabbhet som viktiga faktorer för
flexibilitet, vilket vi anser påminner om Hitt et als ”mjukare” faktorer.
Även dessa aspekter upplever vi som mer centrala i företag Medelstort än i
de övriga,  vilket stärker vår uppfattning om att de faktorer som Hitt et al
nämner är relativt sett viktigare för proaktiva företag.
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Das & Elango (1995) ser också att strategiskt flexibilitet kan medföra vissa
problem, vilket vi inte tycker är något utmärkande hos de fallföretag vi har
undersökt. Vi tror att detta kan bero på att branschen är känd för att vara
just så snabbföränderlig som den är, vilket innebär att den också drar till sig
människor som både tycker om och klarar av att hantera denna dynamiska
miljö.

9.4 PROFILER FÖR REAKTIVT OCH PROAKTIVT

AGERANDE I ENKÄTEN

Det är vår uppfattning att litteraturen ger bilden av att dagens snabb-
föränderliga omvärld kräver proaktivt agerande av alla företag. Då vi i
fallstudierna fann olika typer av agerande var det intressant att undersöka
huruvida det gick att finna grupper av företag bland enkätpopulationen som
agerar på olika sätt. Efter att ha analyserat de svar vi fick in från företagen
har vi ganska tydligt ansett oss kunna urskilja tre profiler av företag som
agerar reaktivt och även tre profiler som agerar proaktivt (se figur 16). Det
är dock viktigt att poängtera att ett och samma företag kan stämma in på
flera av profilerna, då de inte är beroende av varandra. Ett företag som är
etablerat innan 1980 kan alltså mycket väl vara marknadsledande.

   Figur 16: Profiler för reaktivt och proaktivt agerande.

De grupper av företag som enligt enkätundersökningen agerar på ett mer
reaktivt sätt uppvisar ganska många likheter i sättet att agera. Den första
aspekten är att alla tre grupperna anser att de följer utvecklingen på
marknaden, vilket tyder på att de agerar reaktivt. Dessa företag anser också
att de snarare identifierar än skapar behov på marknaden, vilket ytterligare
kan vara ett tecken på ett reaktivt synsätt. Detta tycker vi ger en uppfattning
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av att de är relativt traditionella i sitt tankesätt, vilket vi kanske inte hade
förväntat oss av dagens mjukvaruföretag.

Uppfattningen om att dessa företag är relativt traditionella stärks av det
faktum att de anser att en unik produkt samt företagets storlek är viktiga
aspekter för att kunna styra utvecklingen på marknaden. Det intressanta är
att detta är exakt de typstrategier som Michael Porter presenterade i början
av 1980-talet. Den unika produkten skulle då tyda på att företaget har en
differentieringsstrategi och företagets storlek skulle tyda på en strategi där
man dominerar med storlek.

Vi anser att företag Stort är ett fallföretag som skulle passa bäst in på
ovanstående beskrivning av reaktiva företag. De tycker varken att det är
möjligt eller ens viktigt att kunna föregå marknadens utveckling. Dessutom
ser vi tydliga drag av strategisk planering och inkrementalism i företag
Stort. Ett annat företag som skulle kunna passa in är företag Litet som inte
heller anser sig kunna påverka marknaden. De tycker dessutom att
företagets storlek är en förutsättning för att kunna påverka marknadens
utveckling.

Som figuren ovan visar så är det nya, marknadsledande och hög-
tillväxtföretag som i enkätundersökningen visar på proaktivt agerande.
Dessa företag säger alla att de kan påverka marknaden och att de bryter
normer i branschen. Dessutom har alla tre grupperna regelbundna
marknadsetableringar, vilket vi tidigare har definierat som ett proaktivt
agerande. De här företagen anser att attityden till sin egen förmåga är det
mest centrala för att kunna påverka marknaden. Detta är även något som
konsulten vi intervjuade tycker är den viktigaste aspekten för att vara
proaktiv. Vidare anger man att ett entreprenörstänkande som genomsyrar
organisationen är viktigt för att ett företag ska kunna vara flexibelt. Här är
det mycket intressant att konstatera att företag Medelstort passar in på alla
tre profilerna av företag, vilket styrker vår tidigare uppfattning om att detta
företag agerar mer proaktivt än de andra fallföretagen.

Även om det är svårt att få en uppfattning om hur många av enkätföretagen
som verkligen agerar proaktivt har vi, genom de intervjuer som genomförts
både med fallföretag och konsult, fått en uppfattning om att många företag
faktiskt agerar reaktivt inom denna bransch. Hur kan detta då förklaras, då
författare som D’Aveni (1995) och Brown & Eisenhardt (1997) menar att
den snabbföränderliga miljön kräver proaktivitet? Det är möjligt att
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proaktivt agerande hos de företag vi har studerat kan förklaras med hjälp av
andra variabler än den omgivande miljöns snabbföränderlighet.

Alla företagen i studien befinner sig i en bransch som beskrivs som
snabbföränderlig och svårförutsägbar. Trots detta har vi fått uppfattningen
att företagen agerar framgångsrikt med såväl proaktiva som reaktiva
strategier. Vi anser det därför troligt att det borde finnas andra variabler
som bättre indikerar i vilka situationer proaktivt respektive reaktivt
agerande passar bäst. I denna studie har vi funnit att unga,
marknadsledande och högtillväxtföretag är de som främst agerar proaktivt,
medan äldre, icke marknadsledande företag samt företag med låg tillväxt är
de som agerar på ett mer reaktivt sätt. Kanske kan därmed dessa variabler
på ett bättre sätt förklara ett företags strategiska agerande än den
omgivande miljön?



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

87

10 SLUTSATS

När vi påbörjade arbetet med denna uppsats hade vi en föreställningsram
om att mjukvarubranschen skulle kännetecknas av snabbföränderlighet och
hård konkurrens. Utifrån denna bild ville vi undersöka hur företagen i
denna bransch agerar strategiskt och vilka krav detta agerande ställer på
dem som organisationer. Vi gjorde ganska snart en för oss förvånande
upptäckt i samband med att företagen som deltog i vår undersökning skulle
beskriva hur de uppfattade branschen de verkade i. Visst var branschen
snabbföränderlig och innovationstakten hög, men detta var inte något som
upplevdes som ett problem som måste bemästras, såsom litteraturen snarare
beskriver den. Istället betraktades snabbföränderligheten som en naturlig
del av branschen och till och med en förutsättning för att kunna verka i
denna bransch.

Hur skulle denna upptäckt påverka resultaten angående strategiskt
agerande? Inom forskningslitteraturen har diskussioner kring olika typer av
proaktivt agerande förts fram som ett sätt att hantera snabb-
föränderligheten. Men om snabbföränderligheten inte betraktas som ett
problem, behöver företagen då agera proaktivt för att stå sig i
konkurrensen? Våra resultat visar att en liten andel av företagen som ingår i
studien anser sig agera proaktivt. Majoriteten agerar istället mer
traditionellt genom att reagera på förändringar i omvärlden som ofta har
identifierats genom externa branschanalyser, information från kunder och
partners. Detta skulle möjligtvis kunna tyda på att ytterst få företag driver
marknadsutvecklingen samt skapar nya behov hos kunderna.

Vilka är då de företag som agerar proaktivt genom att bryta de spelregler
som finns och skapa nya behov? Bland de företag som ingår i denna studie
består denna grupp främst av unga, marknadsledande företag med hög
tillväxt. Vad skulle kunna ligga bakom att just dessa företag agerar
proaktivt? Är det så att unga tillväxtföretag har ett nytt sätt att se på
branschen där de inte tar konkurrensen för given och därmed kan agera
proaktivt? Eller är det så att en hög tillväxt och en ledande
marknadsposition möjliggör ett proaktivt agerande? Dessa frågeställningar
skulle vara intressanta att få ett svar på genom fortsatt forskning.

En annan del av studien syftade till att undersöka vilka krav på flexibilitet
de olika sätten att agera ställde på organisationen. Vi hade från början
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uppfattningen att begreppet flexibilitet var väldigt centralt inom alla
företag, men att det möjligtvis kunde spela en än viktigare roll inom företag
som agerar reaktivt, då det för dessa företag gäller att ständigt kunna
anpassa sig till nya förutsättningar. Detta var däremot ingenting som klart
visade sig i resultaten av denna studie. Istället visar denna studie att de
företag som arbetar proaktivt i större utsträckning sätter värde på att skapa
en flexibilitet genom att styra med visioner än de företag som är reaktiva.

NÅGRA AVSLUTANDE ORD…
Avslutningsvis tycker vi att det har varit mycket givande men också enormt
krävande att kombinera fallstudier med en tvärsnittsstudie under den korta
tidsperiod som stod till vårt förfogande. Även då vi i denna studie har
försökt att täcka in så många företag som möjligt i mjukvarubranschen har
avsikten aldrig varit att dra några generella slutsatser. Det är därför vår
förhoppning att denna studie kan inspirera till djupare studier på området
som undersöker huruvida resultaten från denna studie skulle kunna gälla
även för ett större antal företag.
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE

Branschbeskrivning - för att få en övergripande bild
Definiera branschen
Konkurrenssituationen?
Innovationstakt?
Nyckeln till framgång?
Position i förhållande till konkurrenterna? Marknadsledande, marknadsandel?

Företagets agerande på marknaden
Information för strategiska beslut?
Planering?
Identifiering av trender?
Hur pass väl utstakade är strategierna för framtiden? Hur gör ni då?
Flera alternativa strategier?
Någon slags regelbundenhet i agerandet? Tidsmässig eller situationsmässig?
Sätter ni en egen tidsram eller anpassas det successivt efter marknadens krav?
Till vilken grad kan ni påverka branschens utveckling? Kan ni sätta
spelreglerna?
I vilken utsträckning är det möjligt att skapa ett nytt behov på marknaden?
Vilka faktorer är det som avgör om man kan följa eller leda utvecklingen?

Flexibilitet:
Vad krävs av ett företag som agerar på en snabbföränderlig marknad?
På vilket sätt skapar man en flexibel organisation?
Viktiga faktorer?
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BILAGA 2 – ENKÄTUNDERSÖKNING
SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN
Inom ramen för vår magisteruppsats på Internationella Ekonomprogrammet
i Linköping genomför vi en studie av IT-företagens agerande på en
marknad som karakteriseras av snabbföränderlighet. Vi skall också
undersöka om det finns skillnader mellan små, medelstora och stora företag
i sättet att arbeta strategiskt. För att göra detta har vi genomfört ett tiotal
intervjuer med representanter från dessa typer av företag. Som ett
komplement till dessa intervjuer gör vi nu en enkätundersökning som riktar
sig till ett större antal företag som utvecklar någon form av programvara.
ANONYMITET
Alla företag som medverkar i denna studie kommer att behandlas anonymt
och vi garanterar att svaren i denna enkätundersökning inte kommer att
kunna kopplas till enskilda företag.
ENKÄTENS UTFORMNING
Enkäten är till största delen utformad med fasta svarsalternativ. Dessa
besvaras med ett kryss i lämplig ruta. Det finns även några frågor där ni
själva fyller i text i den avsedda textrutan. När enkäten är ifylld är det
viktigt att  inte glömma bort att spara dokumentet innan Ni skickar tillbaka
den som bifogad fil via e-mail till någon av adresserna nedan.
RESULTAT
Ni kommer att få en sammanställning av enkätundersökningens resultat i
mitten på januari 2000. Vi kan även skicka hela uppsatsen via e-mail i
slutet på januari om så önskas, säg då gärna till när ni skickar tillbaka den
ifyllda enkäten. Om ni har några frågor, såväl tekniska som
innehållsmässiga, tveka inte att kontakta någon av oss! Slutligen vill vi
tacka för att ni vill medverka i denna studie.

Åsa Nolte & Malin Broberg
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Antal anställda (fyll i rutan)           
Etableringsår (fyll i rutan)           
Omsättning 1998 (fyll i rutan)            miljoner kronor
Genomsnittlig omsättningstillväxt
de senaste fem åren (fyll i rutan)            % per år
Vår position på marknaden      Marknadsledande        Annan            Ingen åsikt
(för företaget som helhet)
Vi säljer främst till         Privatpersoner        Företag          Ingen åsikt

Hur upplever Ni branschen som Ni verkar i? Den kännetecknas av… 
                 

Instämmer      Instämmer Ingen
                     helt inte alls åsikt

…hög förändringstakt

…hög innovationstakt

…hård konkurrens

…ständigt nya aktörer  

…många konkurrenter

…att den befinner sig i en
    omogen fas

…hög tillväxt

…internationell konkurrens
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Vad ligger till grund för de övergripande strategiska besluten för hela
företaget?

   Instämmer               Instämmer Ingen
               helt                  inte alls åsikt
a) Egna marknadsundersökningar
b) Externa branschanalyser
c) Feed-back från kunder
d) Feed-back från partners
e) Den kunskap nyckelpersoner

inom företaget besitter
f) Företagets egen kapacitet
g) Konkurrenternas agerande
h) Annat (fyll i textrutan):          

Vilka av ovanstående faktorer är de tre viktigaste?

Alternativ:  a)  b)  c)  d)
 e)  f)       g)      h)
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Vilka faktorer är viktiga för att kunna ha en flexibel organisation som
snabbt kan anpassa sig till förändringar i omvärlden?

          Mycket            Inte alls Ingen
               viktigt                     viktigt åsikt
a) Platt organisation
b) Ledarskap präglat av ett

entreprenörstänkande
c) Starka visioner som genomsyrar

organisationen
d) Kreativa medarbetare
e) Väl fungerande

intern kommunikation
f) Stor handlingsfrihet

för medarbetarna 
g) Annat
(fyll i textrutan):          

Vilka av ovanstående faktorer är de tre viktigaste? Alternativ:

 a)  b)  c)  d)  e)  f)  g) 
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Ta ställning till följande påståenden:

Vi är främst ett företag som aktivt påverkar marknadens utveckling.
Instämmer helt  Instämmer inte alls

 Ingen åsikt
Vi är främst ett företag som följer marknadens utveckling.

Instämmer helt  Instämmer inte alls
 Ingen åsikt

Vi är ett företag som snabbt reagerar på förändringar i omvärlden.
Instämmer helt  Instämmer inte alls

 Ingen åsikt
Vi bryter vedertagna normer inom branschen och skapar på så sätt egna
förutsättningar på marknaden.
Instämmer helt  Instämmer inte alls

 Ingen åsikt
Vi arbetar parallellt med flera olika strategier/handlingsplaner för att ha en
beredskap för flera möjliga händelseutvecklingar.

Instämmer helt  Instämmer inte alls
 Ingen åsikt

Vi identifierar behov hos kunderna snarare än att medvetet skapa nya behov.
Instämmer helt  Instämmer inte alls

 Ingen åsikt
Vi kan snabbt tillfredsställa nya behov hos kunderna.
Instämmer helt  Instämmer inte alls

 Ingen åsikt

Vi genomför omfattande organisationsförändringar snarare än successiva
mindre förändringar.

Instämmer helt  Instämmer inte alls
 Ingen åsikt

Identifiering av nya trender eller nya kundbehov sker successivt under året
snarare än vid ett tillfälle, t.ex. vid budgetarbetet.

Instämmer helt  Instämmer inte alls
 Ingen åsikt



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

100

Har Ni en medveten strategi för att lansera  Ja  Nej  Vet ej
helt nya produkter i jämna tidsintervall?

Om ja, hur ofta?  Månadsvis  Helårsvis
 Kvartalsvis  Vartannat år
 Halvårsvis  Annat tidsintervall:           

Har Ni en medveten strategi för att lansera  Ja  Nej  Vet ej

nya versioner av befintliga produkter i

jämna tidsintervall?

Om ja, hur ofta?  Månadsvis  Helårsvis
 Kvartalsvis  Vartannat år
 Halvårsvis  Annat tidsintervall:           

Sker etablering på nya marknader
 i jämna tidsintervall?   Ja  Nej  Vet ej

Om ja, hur ofta?  Månadsvis  Helårsvis
 Kvartalsvis  Vartannat år
 Halvårsvis  Annat tidsintervall:           
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Vilka faktorer är viktiga för att ett företag aktivt skall kunna styra
marknadens utveckling?

Mycket         Inte alls Ingen
 viktigt         viktigt åsikt

a) Företagets storlek
b) Marknadsposition
c) Finansiell styrka
d) Företagets attityd till
sin egen kapacitet
e) En unik produkt
f) Annat:
(fyll i textrutan)           

Vilka av ovanstående faktorer är de tre viktigaste?
Alternativ:  a)  b)  c)   d)

 e)  f) 

Tack för Er medverkan!
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BILAGA 3 – STATISTISKA ANALYSER

Bilaga 3.1: Medelvärde företagens uppfattning om branschen

Bilaga 3.2: Antal anställda – internationell konkurrens Förklaringsgrad:0,144

1

2

3

4

5

Hög förändringstakt

Hög innovationstakt

Hård konkurrens

Ständigt nya aktörer

Många konkurrenter

Omogen fas

Hög tillv
äxt

Int. K
onkurrens

Totalt
medelvärde

Coefficients a

3,889 1,796 2,166 ,040
,906 ,528 ,490 1,716 ,099

-3,06E-02 ,428 -,017 -,072 ,944
-,568 ,495 -,333 -1,148 ,262

-5,45E-03 ,368 -,003 -,015 ,988
-,440 ,599 -,178 -,734 ,470

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Int. Konkurrensa. 
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Bilaga 3.3: Etableringsår – hög tillväxt Förklaringsgrad:0,319

Bilaga 3.4: Etableringsår – hög förändringstakt  förklaringsgrad: 0,176

Coefficientsa

8,226E-02 1,367 ,060 ,952
-,149 ,401 -,094 -,371 ,713
,821 ,325 ,539 2,526 ,018
,273 ,375 ,190 ,728 ,473
,270 ,280 ,182 ,963 ,344
,969 ,450 ,462 2,154 ,041

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Hög tillväxta. 

Coefficientsa

2,258 1,046 2,159 ,040
2,607E-02 ,307 ,024 ,085 ,933

,501 ,249 ,473 2,014 ,054
,204 ,287 ,204 ,712 ,483

-9,37E-02 ,214 -,091 -,438 ,665
,632 ,344 ,433 1,836 ,078

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Hög förändringstakta. 
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Bilaga 3.5: Klusteranalys bransch

Final Cluster Centers

4,30 4,67 4,54
4,10 4,50 4,15
4,00 4,75 3,54
3,10 4,25 1,85
3,40 4,42 2,31
2,90 3,42 3,15
3,60 4,58 3,77
2,30 4,25 4,00

Hög förändringstakt
Hög innovationstakt
Hård konkurrens
Ständigt nya aktörer
Många konkurrenter
Omogen fas
Hög tillväxt
Int. Konkurrens

1 2 3
Cluster

Chi-Square Tests

4,444a 2 ,108
4,641 2 ,098

1,325 1 ,250

32

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,00.

a. 

Number of Cases in each Cluster

10,000
12,000
13,000
35,000

1,000

1
2
3

Cluster

Valid
Missing
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Bilaga 3.6: Marknadsposition – hög innovationstakt  Förklaringsgrad: 0,188

Bilaga 3.7: Medelvärde information strategiska beslut

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Medel av E
gna m

arkn
adsundersö

kningar

Medel av E
xte

rna bransch
analys

er

Medel av F
eedback 

frå
n ku

nder

Medel av F
eedback 

frå
n partn

ers

Medel av N
y k

unska
p frå

n nyck
elperso

ner in
o...

Medel av F
öretagets e

gen ka
pacite

t

Medel av K
onkurre

nternas a
gerande

Coefficientsa

1,609 1,375 1,170 ,253
,290 ,404 ,199 ,718 ,479
,494 ,327 ,352 1,512 ,143

2,057E-02 ,377 ,016 ,055 ,957
-2,72E-02 ,282 -,020 -,097 ,924

,807 ,453 ,418 1,782 ,086

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Hög innovationstakta. 
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Bilaga 3.8: Marknadsposition –konkurrenternas agerande  Förklaringsgrad 0,233

Bilaga 3.9 Medelvärde påståenden om agerande

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Medel av F
öljer

Medel av id
entifie

rar b
ehov

Medel av b
ryt

er n
orm

er

Medel av ti
llfre

dst. 
Behov

Medel av s
ucce

ssi
v id

ent.

Coefficientsa

1,450 1,472 ,985 ,334
-,318 ,432 -,198 -,734 ,469
,137 ,350 ,089 ,392 ,698
,298 ,404 ,205 ,739 ,467

3,524E-02 ,301 ,023 ,117 ,908
1,149 ,485 ,540 2,371 ,025

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Konkurrenternas agerandea. 
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Bilaga 3,10: Marknadsposition och möjlighet att påverka  Förklaringsgrad 0,297

Bilaga 3.11: Klusteranalys påståenden

Coefficientsa

6,134 1,675 3,662 ,001
-6,82E-02 ,492 -,036 -,139 ,891
-2,03E-02 ,398 -,011 -,051 ,960

-,202 ,460 -,117 -,441 ,663
,105 ,343 ,059 ,306 ,762

-1,480 ,551 -,585 -2,684 ,012

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Påverkar marknadsutvecklingena. 

Number of Cases in each Cluster

14,000
10,000
10,000
34,000

2,000

1
2
3

Cluster

Valid
Missing

Crosstab

10 2 12

52,6% 18,2% 40,0%

7 3 10

36,8% 27,3% 33,3%

2 6 8

10,5% 54,5% 26,7%

19 11 30

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Position
på marknaden
Count
% within Position
på marknaden
Count
% within Position
på marknaden
Count
% within Position
på marknaden

1

2

3

Cluster Number
of Case

Total

Marknadsl
edande

Annan
position

Position på marknaden

Total

Number of Cases in each Cluster

14,000
10,000
10,000
34,000
2,000

1
2
3

Cluster

Valid
Missing
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Bilaga 3.12: Marknadsposition – följer marknaden  Förklaringsgrad 0,301
Coefficientsa

,813 1,756 ,463 ,647
-,764 ,516 -,387 -1,482 ,151

-5,61E-02 ,418 -,029 -,134 ,894
,821 ,482 ,460 1,702 ,101

-6,43E-03 ,367 -,003 -,018 ,986
1,372 ,581 ,521 2,361 ,026

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Följer utvecklingena. 

Final Cluster Centers

4,36 4,50 2,00

2,50 2,20 4,40
4,50 4,00 3,80
4,00 4,00 2,20
3,86 2,90 3,00
4,29 3,30 4,20
4,07 3,80 4,00

1,64 3,90 2,10

4,57 4,70 4,40

Påverkar
marknadsutvecklingen
Följer utvecklingen
snabbt reagerar
bryter normer
Parallella strategier
identifierar behov
tillfredställer behov
omfattande
organisationsförändring
ar
successiv identifikation
av trender

1 2 3
Cluster
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Bilaga 3.13: Antal anställda – successiv identifiering av trender Förklaringsgrad 0,22

Bilaga 3.14: Medelvärde faktorer för att påverka

Bilaga 3.15: Omsättning – position på marknaden Förklaringsgrad 0,265

1 ,0

2 ,0

3 ,0

4 ,0

5 ,0

Medel av S
torle

k

Medel av P
ositi

on

Medel av F
in. st

yrk
a

Medel av A
ttity

d till
 sin

 eg..

Medel av U
nik p

rodukt

Coefficientsa

4,366 1,252 3,487 ,002
-,801 ,356 -,615 -2,251 ,033
,324 ,319 ,250 1,018 ,319
,402 ,338 ,334 1,189 ,245

4,690E-02 ,274 ,038 ,171 ,866
-7,14E-02 ,402 -,041 -,178 ,860

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: successiv identifikation av trendera. 

Coefficientsa

4,983 ,751 6,637 ,000
-,311 ,221 -,372 -1,408 ,171
-,287 ,178 -,357 -1,609 ,120
,367 ,206 ,484 1,782 ,086

7,480E-02 ,154 ,095 ,487 ,631
-5,80E-02 ,247 -,052 -,235 ,816

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: POSITIONa. 



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

110

Bilaga 3.16: Etableringsår – storlek  Förklaringsgrad 0,385

Bilaga 3.17: Etableringsår – finansiell styrka Förklaringsgrad 0,401

Bilaga 3.18: Position på marknaden – finansiell styrka  Förklaringsgrad: 0,179

Coefficientsa

4,346 1,194 3,639 ,001
-9,59E-02 ,351 -,066 -,273 ,787

-,534 ,284 -,381 -1,879 ,071
,383 ,328 ,290 1,170 ,253

-,317 ,245 -,232 -1,296 ,206
,293 ,393 ,152 ,746 ,462

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: storleka. 

Coefficientsa

1,088 ,568 1,916 ,066
5,519E-02 ,167 ,079 ,331 ,743

-,302 ,135 -,448 -2,241 ,034
-3,38E-02 ,156 -,053 -,217 ,830
-4,35E-02 ,116 -,066 -,374 ,711

,253 ,187 ,272 1,353 ,188

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Finansiell Styrkaa. 

Coefficientsa

3,590 ,937 3,830 ,001
-,202 ,275 -,205 -,735 ,469

1,690E-02 ,223 ,018 ,076 ,940
,262 ,257 ,293 1,021 ,317

-,124 ,192 -,134 -,646 ,524
,544 ,309 ,415 1,763 ,090

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: finansiell styrkaa. 



Mjukvaruföretagens strategiska agerande

111

Bilaga 3.19: Etableringsår – attityd till sin förmåga Förklaringsgrad: 0,219

Bilaga 3.20: etableringsår – regelbunden marknadsetablering Förklaringsgrad: 0,237

Coefficientsa

-,476 ,719 -,662 ,514
2,498E-03 ,211 ,003 ,012 ,991

,301 ,171 ,403 1,763 ,090
-3,47E-02 ,197 -,049 -,176 ,862

,129 ,147 ,176 ,873 ,391
,117 ,237 ,114 ,496 ,624

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Attityd förmågaa. 

Coefficientsa

2,222 ,471 4,716 ,000
2,521E-02 ,138 ,049 ,182 ,857

-,222 ,112 -,448 -1,986 ,058
-4,74E-04 ,129 -,001 -,004 ,997
3,664E-03 ,096 ,008 ,038 ,970
6,114E-02 ,155 ,090 ,394 ,697

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: regelbundet nya marknadera. 
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Bilaga 3.21: Medelvärde viktigt för flexibilitet

Bilaga 3.22: Antal anställda – platt organisation  Förklaringsgrad: 0,342

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Medel av p
latt o

rg

Medel av e
ntre

prenörst
ä...

Medel av v
isio

ner

Medel av k
reativa

Medel av in
tern ko

mm.

Medel av h
andlingsfr

ihet

Coefficientsa

3,767 1,307 2,881 ,008
-,647 ,384 -,427 -1,684 ,105
-,189 ,311 -,127 -,608 ,549
,874 ,359 ,638 2,436 ,022

-,288 ,273 -,197 -1,056 ,301
,380 ,433 ,188 ,880 ,387

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: platt orga. 
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Bilaga 3.23: Omsättning – kreativa medarbetare Förklaringsgrad: 0,196

Bilaga 3,24: Etableringsår - entreprenörsskap Förklaringsgrad: 0,358

Coefficientsa

3,290 1,033 3,183 ,004
-,323 ,304 -,294 -1,066 ,296

8,490E-03 ,246 ,008 ,035 ,973
,530 ,284 ,530 1,868 ,073

-3,46E-02 ,212 -,033 -,163 ,872
,560 ,340 ,384 1,646 ,112

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kreativa medarbetarea. 

Coefficientsa

2,554 ,774 3,301 ,003
-,367 ,227 -,398 -1,613 ,119
,582 ,184 ,655 3,162 ,004
,162 ,212 ,194 ,765 ,451

7,547E-02 ,158 ,087 ,476 ,638
,483 ,255 ,395 1,898 ,069

(Constant)
Antal anställda
Etableringsår
Omsättn.-98
TILLVÄXT
Position på marknaden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: entreprenörstänkandea. 


