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1. Inledning

I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till det valda
forskningsomr�det. Vidare diskuteras problemomr�det i allm�nna termer,
vilka senare mynnar ut i problemformuleringar och syfte. I slutet av
kapitlet �terfinns en disposition �ver uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Den svenska aktiemarknaden har under de senaste 25 �ren genomg�tt stora
f�r�ndringar. Fr�n 1970-talet och fram till idag har oms�ttningen p�
Stockholms fondb�rs �kat markant. I b�rjan av 1970-talet var handeln p�
Stockholms fondb�rs relativt blygsam j�mf�rt med idag d� handeln har
intensifierats och internationaliserats. I och med avregleringen av den
svenska aktiemarknaden har ocks� olika former av aktiesparande hos
allm�nheten �kat samtidigt med intresset och informationen om
aktiehandeln. �ven konkurrensen om placerarnas resurser har �kat i takt
med ovan n�mnda internationalisering och intensifiering. (Aspling, 1993)

Under senare delen av 1990-talet har f�rtroendet f�r den svenska ekonomin
f�rb�ttrats i utlandet. Detta har inneburit att utl�ndska l�ngivare accepterat
en l�gre riskpremie, vilket i sin tur har medf�rt att r�ntan p� utl�ndska l�n
har sjunkit. I takt med sjunkande r�ntor har det blivit attraktivare att placera
i aktier av flera olika anledningar. L�ga r�ntor g�r att f�retag som ofta �r
finansierade med fr�mmande kapital f�r l�gre kostnader och d�rmed �kad
l�nsamhet. �kad l�nsamhet g�r att aktiekursen stiger och det i sin tur
medf�r en �kad efterfr�gan p� aktier. Det �r ocks� billigt f�r en placerare
att finansiera aktiek�p med l�nat kapital. (�sg�rd & Ellgren, 1999) Vi
menar att de ekonomiska f�ruts�ttningarna under senare delen av 1990-talet
har �kat intresset f�r aktiehandel. Detta anser vi har gjort att b�rsintresset
v�xer och att aktiehandeln bland sm� investerare �kar.

F�retagens motiv f�r att introduceras p� b�rsen �r att f� tillg�ng till nytt
riskkapital, s� att f�retaget kan expandera. I en expansiv fas �r det vanligt
att handeln med f�retagets aktie �r frekvent. Genom att b�rsintroduceras
kan ocks� f�retaget attrahera en vid krets av investerare. Det �r allts�
viktigt f�r m�nga f�retags expansion att ha m�jligheten till
b�rsintroduktion. I och med en b�rsintroduktion erh�ller f�retaget m�nga



olika typer av �gare. En del �gare innehar endast n�gra f� r�stsvaga aktier,
vilket inneb�r att de erh�ller sm� v�rdestegringar och utdelningar i absoluta
tal. Andra �gare s�som stora fondbolag och f�rs�kringsbolag kan betraktas
som stor�gare och erh�ller i och med det stora v�rdestegringar och
utdelningar i absoluta tal. (Brealey & Myers, 1996) Detta inneb�r enligt v�r
mening att �garna beroende p� storleken p� aktieinnehavet har olika stor
p�verkan p� f�retagets strategiska beslut. Vi anser ocks� att det i allt st�rre
utstr�ckning blir n�dv�ndigt med en b�rsintroduktion f�r att kunna
expandera.

Strategi �r uttalat eller outtalat, centralt i de allra flesta f�retag. Det �r
d�rf�r viktigt f�r f�retaget att best�mma vilka m�l som ska uppn�s samt att
kartl�gga vilka konsekvenser dessa f�r med sig i organisationen.
Framf�rallt �r det viktigt att skaffa sig en god �versikt �ver verksamheten.
(Lund & Lorentzen, 1980) Strategiska beslut har ocks� stor betydelse f�r
f�retaget n�r de f�rs�ker uppn� en f�rdel gentemot konkurrenter.
F�retagets l�nsamhet �r vidare ofta starkt beroende av de strategiska
besluten. Dessa kan ses som matchning av f�retagets aktiviteter till den
milj� f�retaget verkar i och de kommer att involveras i, och p�verka det
l�ngsiktiga v�gvalet i f�retaget. (Johnson & Scholes, 1997)

Mot bakgrund av detta vill vi framh�lla att det skulle vara intressant att
unders�ka hur den �kade aktiehandeln p�verkar bolagens strategier. En
situation d�r aktiehandeln f�r ett f�retag �kar markant �r vid en
b�rsintroducering. Det skulle enligt samma resonemang vara intressant att
unders�ka hur ett f�retags strategier p�verkas av en b�rsintroducering.

1.2 Problemdiskussion

I b�rsnoterade f�retag delegerar aktie�garna beslutsfattandet till en
professionell f�retagsledning. �garna kan �nd� p�verka beslutfattandet
genom att de v�ljer ledning p� bolagsst�mman, agerar inte ledningen i
�garnas intresse kan de �ven vara med att p�verka eventuella  avs�ttningar.
(Bergstr�m et al, 1991) Vi menar att �garna p� detta s�tt kan p�verka
f�retagets strategier genom val av l�mplig f�retagsledning. Vi anser ocks�
att f�retagets strategier kan p�verkas utav en b�rsintroduktion eftersom
h�nsyn d� m�ste tas till marknaden. Ett �kat krav p� medvetna strategier
skulle kunna bli ett resultat utav en b�rsintroduktion.



F�r m�nga �gare kan emellertid motivationen att deltaga i st�mman vara
begr�nsad. Att g�ra en kvalificerad bed�mning av f�retagsledningen och
dess kompetens �r ofta f�renat med stora kostnader och en
effektivitetsh�jning i f�retaget har ofta ett litet v�rde f�r en enskild mindre
aktie�gare. Trots att aktie�garna har den formella r�tten att �vervaka
f�retagets sk�tsel har s�ledes den individuella aktie�garen ofta m�ttliga
incitament att ut�va denna r�ttighet p� bolagsst�mman. (Bergstr�m et al
1991) Vi menar att detta skulle kunna vara ett incitament f�r f�retaget att
inte �ndra sina strategier p� grund av b�rsintroduktionen.

Vi menar att det finns m�nga olika beskrivningar av strategier. Roos et al
(1998) framh�ller ocks� att flera begrepp inom strategiomr�det anv�nds
olika beroende p� vilka personer och organisationer som anv�nder sig av
strategibegreppet samt i vilka sammanhang det anv�nds. Enligt Roos et al
(1998) g�r det p� grund av detta inte heller att �stadkomma n�gra
slutgiltiga definitioner av strategi som det stora flertalet kan ansluta sig till.
Vi anser d�rf�r att det blir viktigt f�r oss att definiera hur vi ser p�
begreppet strategi.

I denna uppsats ser vi p� strategibegreppet som en helhet d�r f�retagets
l�ngsiktiga m�l ing�r. Strategin inkluderar s�ledes enligt v�rt syns�tt s�v�l
m�let som s�ttet att uppn� detta. Vi menar att s�v�l operativa som mer
�vergripande niv�er av strategier med f�rdel kan ing� i ett f�retags strategi.
En niv� kan enligt v�rt s�tt att se p� strategi inte st� sj�lvst�ndig. De mer
operativa niv�erna kan ses som s�ttet att uppn� den strategiska niv�n och
den kan ses som m�let. P� detta s�tt anser vi att en helhet v�vs samman. I
v�rt fall menar vi att det �r intressant att studera hur f�retagets strategier
eventuellt kan �ndras vid en b�rsintroduktion. Det kan exempelvis vara av
intresse att unders�ka huruvida f�retagets aff�rsstrategier f�r�ndras p�
grund av en b�rsintroduktion.

Vi anser vidare att ett f�retag genom en b�rsintroduktion kan erh�lla
v�rdering av sina innovationer och nyheter fr�n marknaden. P� s� s�tt f�r
f�retaget kostnadsfritt bed�mningar och utv�rderingar av sina formella
framtidsplaner. Detta menar vi ocks� g�r det intressant att studera
eventuella strategif�r�ndringar medf�ljande en b�rsintroduktion.

Ett f�retags m�ls�ttning och strategiska beslut �r ofta avg�rande f�r hur
l�nsamt f�retaget blir l�ngsiktigt (Porter, 1998). D�rf�r anser vi att det
skulle kunna vara intressant att studera ett f�retags strategier. F�r�ndras
f�retagets strategier menar vi ocks� att det kan vara intressant att studera



hur de f�r�ndras. De i problemdiskussionen n�mnda beskrivningarna om
varf�r vi menar att det �r intressant att studerar ett f�retags eventuella
strategif�r�ndringar i samband med en b�rsintroduktion mynnar ut i
f�ljande problemformuleringar och syfte.

1.3 Problemformuleringar

Hur s�g f�retagets strategier ut f�re b�rsintroduktionen?

Vilka var f�retagets strategier i samband med b�rsintroduktionen?

Hur ser f�retagets strategier ut efter b�rsintroduktionen?

Hur p�verkas ett f�retags strategier av en b�rsintroduktion?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen �r att unders�ka huruvida ett f�retags strategier
p�verkas av en b�rsintroduktion. Om s� �r fallet, hur och varf�r �ndras
strategierna?



1.5 Disposition

Kapitel 1: I detta kapitel presenteras en inledning till det problemomr�de
som vi har valt att unders�ka. Olika vinklar p� problemomr�det diskuteras
och leder sedermera fram till problemformuleringar och syfte. H�r �terfinns
�ven uppsatsens disposition.

Kapitel 2: H�r presenteras v�rt vetenskapliga syns�tt, uppsatsens
metodansats samt v�rt tillv�gag�ngss�tt vid uppsatsens genomf�rande. Vi
tydligg�r olika metodiska val som vi st�lls inf�r samt varf�r vi gjort de val
vi gjort. Avslutningsvis kommer vi att diskutera och kritisera den valda
metoden.

Kapitel 3: Vi behandlar h�r begreppet strategi. Vi har valt teorier som
�terspeglar v�r egen syn p� strategi. Strategi diskuteras som en helhet.

Kapitel 4: I detta kapitel  kommer vi att beskriva eventuella f�rdelar
respektive nackdelar med att b�rsintroduceras sett ur f�retagets synvinkel.
Vidare belyses de steg ett f�retag genomg�r i samband med en
b�rsintroduktion. Vi behandlar �ven b�rsens krav p� bolag som skall
introduceras.

Kapitel 5: H�r beskrivs begreppet f�r�ndring. F�r att tydligg�ra detta
diskuterar vi stora och sm� f�r�ndringar samt f�r�ndringsprocessen.

Kapitel 6: Inledningsvis ges en kort beskrivning av Frontec och
intervjupersonerna. D�refter �terges det som framkommit i den empiriska
unders�kningen.

Kapitel 7: H�r analyseras de empiriska resultaten med hj�lp av den
teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en diskussion avseende
analytiska generaliseringar inom problemomr�det.

Kapitel 8: H�r presenteras studiens slutsatser. Vi besvarar v�ra
problemformuleringar och v�rt syfte. Avslutningsvis ges f�rslag till fortsatt
forskning.



2. Metod

I detta kapitel kommer vi att redog�ra f�r uppsatsens metodansats. Vi
kommer att tydligg�ra vilka olika metodiska val som vi st�llts inf�r i
arbetet med denna uppsats samt varf�r vi gjort de val som vi gjort. Denna
uppsats �r en kvalitativ studie d�r intervju anv�nts som
unders�kningsteknik. Intervjuernas karakt�r, genomf�rande samt
bearbetning av dessa presenteras �ven i detta kapitel. Vidare f�rs en
diskussion om f�ruts�ttningarna f�r kvalitet och avslutningsvis kommer vi
att diskutera och kritisera den valda metoden.

2.1 Positivism kontra hermeneutik

Inom litteraturen �r det m�jligt att identifiera tv� olika f�rh�llningss�tt till
genomf�randet av en forskningsuppgift, dels positivismen och dels
hermeneutiken. Vi har valt att behandla dem h�r f�r att med hj�lp av dessa
kunna klarg�ra v�rt eget f�rh�llningss�tt. De b�da syns�tten skiljer sig vad
avser viktiga grundantaganden och n�gra av dessa redovisas h�r.
Positivismen har sin utg�ngspunkt i den naturvetenskapliga
forskningstraditionen och har anv�nts under l�ng tid. Den positiva
kunskapen kan s�gas komma fr�n testad och systematiserad erfarenhet.
(Arbnor och Bjerke, 1994) Ett viktigt grundantagande �r att det finns en
objektiv verklighet vilken d�rmed �r densamma oavsett vem som studerar
den. Forskaren b�r �ven efterstr�va att f�rh�lla sig objektiv till
forskningsobjektet och st�lla sig utanf�r sin egen referensram, vilket ocks�
g�ller f�r hermeneutikern. Skillnaden �r att positivisten tror att han/hon kan
f�rh�lla sig objektiv, vilket inte �r fallet med en hermeneutiker. Det blir
d�rmed viktigt f�r positivisten att f�rs�ka g�ra en skillnad mellan fakta och
v�rderingar. M�let med vetenskaplig forskning �r enligt positivisterna att
f�rklara och att hitta orsak-verkanssamband. Dessa f�rklaringar och
beskrivningar av verkligheten kan sedan anv�ndas f�r att g�ra
f�ruts�gelser. Den positiva forskningsprocessen kan beskrivas genom att
verkligheten studeras och fakta om denna insamlas. Utifr�n dessa f�rs�ker
forskaren finna m�nster och regelbundenheter. Vetenskapen kan �ven s�gas
v�xa i och med att mer fakta samlas in vilket medf�r att kunskapen kan
generaliseras till st�rre sammanhang. (Lundahl och Sk�rvad, 1999)

Det har dock v�xt fram ett alternativt forskningsideal, hermeneutiken, som
fr�mst �r till�mpbar p� samh�llsvetenskaper som till exempel



f�retagsekonomi. Hermeneutiken utg�r, till skillnad fr�n positivismen, fr�n
att verkligheten �r socialt konstruerad och d�rmed m�ste f�rst�s i sitt
sammanhang. Studieobjektet utg�rs av unika m�nskliga handlingar som �r
beroende av dess kontext. (Sj�str�m, 1994) Forskaren b�r d�rf�r f�rs�ka
s�tta sig in i forskningsobjektet och dess sammanhang och d�rmed intar
forskaren en mer subjektiv roll. Som hermeneutiker anv�nder forskaren
med f�rdel sin egen f�rf�rst�else i utredningsarbetet.   Hermeneutikerns
uppgift kan s�gas vara att tolka och f�rs�ka f�rst� studieobjektet.
M�nniskan betraktas som intentionell, att hon har en avsikt med sitt
handlande. Den hermeneutiska forskningsprocessen kan beskrivas som en
spiral d�r man pendlar mellan helhet och del f�r att f�rs�ka skapa en
helhetsbild av forskningsobjektet. Spiralen kan b�rja i n�gon del och sedan
s�tts denna i samband med helheten, som d�rmed belyses p� ett nytt s�tt
och med denna nya f�rf�rst�else �terv�nder forskaren till den studerade
delen osv. (Alvesson och Sk�ldberg, 1994)

Eftersom vi anser att verkligheten till stor del �r socialt konstruerad menar
vi att forskarens roll inom samh�llsvetenskapen i f�rsta hand �r att tolka
och f�rst� snarare �n att f�rklara f�reteelser i samh�llet. Denna studie
kommer att domineras av tolkning och f�rst�else av v�rt valda
problemomr�de samt inom omr�det ber�rda m�nniskors subjektiva
uppfattningar om detsamma. Vi vill med h�nsyn tagen till den specifika
kontexten unders�ka hur ett f�retags strategier f�r�ndras vid en
b�rsintroduktion utifr�n ett hermeneutiskt perspektiv.

En vanlig uppfattning �r att de tolkningar som g�rs av en forskare p�verkas
av dennes f�rf�rst�else eller f�rest�llningsram. V�ra tidigare erfarenheter
pr�glar hur vi upplever och tolkar verkligheten och det �r d�rf�r viktigt att
f�rs�ka vara medveten om och ha en kritisk h�llning till sin egen
f�rf�rst�else s�v�l som till forskningsobjektet. Det �r dock inte m�jligt att
vara fullst�ndigt medveten om sin egen f�rest�llningsram. (Lundahl och
Sk�rvad, 1999) Vi vill p�minna l�saren om att vi som f�rfattare kanske inte
�r fullst�ndigt medvetna om v�r egen f�rest�llningsram. Har l�saren detta i
minnet kan han/hon genom egna tolkningar och egen f�rst�else erh�lla
ytterligare en dimension inom unders�kningsomr�det.

2.2 Induktion, deduktion och abduktion



Det finns olika s�tt att i ett vetenskapligt arbete hantera relationen mellan
teori och empiri vilka brukar ben�mnas induktion, deduktion samt
abduktion (Alvesson och Sk�ldberg, 1994). Vid induktion �r
utg�ngspunkten empirin och utifr�n denna f�rs�ker forskaren hitta m�nster
som eventuellt kan generaliseras och bilda en teori. Vid deduktion �r teorin
utg�ngspunkten och empirin v�gs mot denna. Induktion brukar liknas vid
uppt�ckandets v�g och deduktion med bevisandets v�g. Abduktion inneb�r
att en pendling mellan empiri och teori sker under arbetets g�ng och kan
d�rmed s�gas vara en kombination mellan induktion och deduktion.
Alvesson och Sk�ldberg (1994) menar att detta antagligen �r den metod
som i realiteten anv�nds vid m�nga fallstudier. Det abduktiva arbetss�ttet
inneb�r att ett fall tolkas med ett hypotetiskt �vergripande m�nster som, om
det vore riktigt, f�rklarar fallet i fr�ga. Abduktion handlar d�rmed om
f�rst�else. Den tolkning som g�rs b�r sedan styrkas med nya iakttagelser.
Under processens g�ng utvecklas dels det empiriska till�mpningsomr�det
successivt, dels justeras och slipas teorin. Analysen av teorin kan �ven
kombineras med studier av tidigare teori f�r att ge inspiration till ytterligare
tolkningar samt att �ka f�rst�elsen. Forskningen kan d�rmed beskrivas som
en process d�r empiri tolkas med hj�lp av teori vilket kan leda till nya
tolkningar av empirin samt ny teori. (Alvesson och Sk�ldberg, 1994)

V�rt arbetss�tt med denna uppsats kan framf�rallt liknas vid abduktion. Vi
har arbetat b�de med teori och empiri parallellt och syftet har inte varit att
generera nya teorier eller att verifiera eller falsifiera befintliga teorier.
Teorin har ist�llet anv�nts som ett st�d f�r att ge nya infallsvinklar och
tolkningsm�jligheter i materialet. Teorin har legat till grund f�r
utformningen av unders�kningsinstrumentet men vi har �ven f�rs�kt vara
�ppna f�r resultatet av det insamlade materialet. Under arbetets g�ng har
inslag av b�de deduktion och induktion f�rekommit. D� det har skett ett
v�xelspel mellan teori och empiri kan arbetss�ttet liknas vid abduktion.

2.3 Val av unders�kningsmetod

Starrin (1994) menar att analysfr�gan b�r �verordnas metod- och
datafr�gan, det vill s�ga syftets och problemformuleringarnas natur b�r
avg�ra vilken unders�kningsmetod som anv�nds. Kvalitativ och kvantitativ
metod fyller olika funktioner och svarar p� olika typer av fr�gor. Enligt
Starrin (1994) b�r kvalitativa metoder anv�ndas f�r att finna f�reteelser,
egenskaper och inneb�rder som k�nnetecknar ett fenomen. Dessa kan



sedan utforskas vidare och strukturer, variationer och processer hos
fenomenet kan uppt�ckas. Man f�rs�ker allts� analysera de inv�ndiga
relationerna hos de delar som identifieras i en kvalitativ analys. Kvantitativ
forskning fokuserar p� yttre relationer mellan variabler och f�rs�ker
beskriva hur olika f�reteelser f�rdelar sig i en population samt f�rs�ker
hitta samband mellan f�reteelser. Valet mellan kvalitativ och kvantitativ
metod beror s�ledes p� om studien syftar till att m�ta till exempel
frekvenser och samband eller till att utforska upplevelser av ett fenomen.
(Starrin, 1994) De olika metoderna �r allts� relaterade till vilket syfte
forskaren har med studien och kan d�rf�r inte utan vidare ers�ttas av
varandra.

I denna uppsats har vi valt att anv�nda oss av en kvalitativ metod d� v�rt
syfte med uppsatsen �r att unders�ka hur ett f�retags strategier f�r�ndras
vid en b�rsintroduktion. Det �r d�rmed respondenternas subjektiva
uppfattning om f�r�ndringen av f�retagets strategier som vi vill unders�ka
och tolka. D� vi anv�nder oss av en fallstudie d�r endast ett f�retag ing�r
kommer vi �ven att f�rs�ka ta h�nsyn till de specifika f�ruts�ttningarna
som g�ller d�r i form av f�retagets storlek, bransch och styrning. Vi
kommer d�rmed inte att f�rs�ka g�ra j�mf�relser eller finna samband med
andra f�retag utan ist�llet skapa st�rre f�rst�else f�r detta enskilda fall. Den
metod som vi har valt att anv�nda �r kvalitativa intervjuer d� vi menar att
detta �r ett bra s�tt att f�rs�ka s�tta sig in i f�retagets situation och f�rst�
deras uppfattning om strategif�r�ndringar. Syftet med kvalitativa
forskningsintervjuer �r enligt Holme och Solvang (1991) att �ka
informationsv�rdet och skapa en grund f�r djupare och mer fullst�ndiga
uppfattningar om det fenomen man studerar.

2.4 Fallstudie

Yin (1994) menar att en fallstudie �r en empirisk unders�kning som
behandlar ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang, d�r gr�nserna
mellan det studerade fenomenet och dess sammanhang inte �r sj�lvklara
och i vilken fler datak�llor anv�nds. Inom samh�llsvetenskaperna �r
fallstudier inriktade p� sociala system av olika slag. M�nskligt handlande,
produkter och motiv f�r, samt effekter av m�nskligt handlande �r aspekter
som studeras genom en fallstudie. Ofta g�ller det att skaffa sig en
organiserad kunskap om akt�rerna och deras sociala verklighet. En



fallstudie karakt�riseras av att man studerar ett fall ur m�nga aspekter.
(Lundahl och Sk�rvad, 1999)

Vi har valt en fallstudieliknande ansats, vilken omfattar ett f�retag som
relativt nyligen blivit b�rsintroducerat. Vi avser inte att g�ra en j�mf�rande
studie eller att se samband mellan flera olika f�retag. Ist�llet  studeras och
unders�ks det specifika fallet, vilket inneb�r att vi avser att g� p� djupet
och �ka v�r f�rst�else f�r detsamma.

Det �r inte m�jligt att g�ra statistiska generaliseringar utifr�n en fallstudie.
Men vi menar att det �r viktigt att skilja p� statistisk och analytisk
generalisering. Vid analytisk generalisering kan fallstudier generaliseras till
att skapa teorier, se m�nster samt till att utnyttja tidigare teorier som en
referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan j�mf�ras. (Yin i
Lundahl och Sk�rvad, 1999) Vi �r medvetna om att vi inte kan g�ra n�gon
statistisk generalisering utifr�n v�r fallstudieliknande ansats, men d� vi
menar att v�rt fall inte �r alltf�r avvikande fr�n andra f�retag som
genomg�tt en b�rsintroduktion kan det �nd� vara m�jligt att diskutera
resultatet i en vidare mening. Vi kan d�rmed anv�nda v�r fallstudieliknande
ansats f�r analytisk generalisering i mening av att se m�nster och anv�nda
tidigare teorier som referenspunkt.

2.5 Intervjuns utformning och genomf�rande

Det finns olika tillv�gag�ngss�tt f�r att v�lja ut intervjupersoner. Om syftet
med studien �r att generalisera resultatet till ett st�rre sammanhang �r det
f�rdelaktigt att anv�nda sig av n�gon typ av sannolikhetsurval. V�rt syfte
har d�remot varit att finna intervjupersoner som har kunnat ge oss
substansfyllda och relevanta svar f�r att �ka v�r f�rst�else och m�jlighet att
beskriva unders�kningsobjektet. D�rf�r har vi anv�nt oss av en typ av icke
sannolikhetsurval som ben�mns sn�bollsurvalet. Detta inneb�r att de f�rsta
intervjupersonerna ombads ge f�rslag p� l�mpliga personer att intervjua. P�
s� s�tt v�xer urvalet fram successivt. (Lundahl och Sk�rvad, 1992) Vi �r
medvetna om att sn�bollsurvalet s�v�l som v�r fallstudieliknande ansats
utesluter m�jligheterna till statiska generaliseringar. D�remot vill vi
framh�lla att detta enligt v�r mening inte utesluter analytiska
generaliseringar.



De fem personer vi har intervjuat befinner sig p� strategiskt viktiga
positioner i f�retaget. Huvud�gare, ledningsgrupp, VD p� olika niv�er,
samt marknadschefen �r representerade. N�rmare beskrivning av
intervjupersonerna �terfinns i empirikapitlet.  Innan intervjuerna
genomf�rdes utformade vi en intervjuguide med syfte och
problemformuleringar som utg�ngspunkt. Denna kan beskrivas som
halvstrukturerad, det vill s�ga den �r varken ett �ppet samtal eller ett
str�ngt strukturerat fr�geformul�r (Kvale, 1997). Detta f�r att erh�lla en
struktur p� intervjuerna samtidigt som vi efterstr�vade ett �ppet
diskussionsklimat. Intervjun inleddes med fr�gor om intervjupersonernas
bakgrund varefter den �vergick till problemomr�det. Fr�gorna var �ppna
och under varje huvudfr�ga hade vi f�ljdfr�gor som st�d f�r oss sj�lva samt
f�r att kunna f�nga upp olika v�gar och sp�r som intervjun kunde ta. Vi
anv�nde oss av �ppna fr�gor f�r att inte styra intervjupersonerna f�r
mycket utan l�ta individen sj�lv ge sin egen bild av omr�det inledningsvis.
Efter detta st�llde vi i de flesta fall f�ljdfr�gor, beroende p� hur
intervjupersonerna besvarade den inledande fr�gan. I de fall respondenten
f�rde diskussionen utanf�r fr�geguiden f�ljdes detta upp utan st�d av
densamma tills omr�det var utt�mt. H�rvid vinnlade vi oss om att
intervjuerna skulle karakt�riseras av en samtalande ton samtidigt som en
klar struktur fanns att falla tillbaka p�.

Vid genomf�randet av samtliga intervjuer var vi b�da n�rvarande. Innan
intervjuerna b�rjade informerades intervjupersonerna om hur materialet
skulle anv�ndas och om syftet med studien. Samtliga intervjupersoner
samtyckte till att vi anv�nde deras namn i uppsatsen. D� vi valt att anv�nda
bandspelare fr�gade vi om det gick bra. Samtliga intervjupersoner
samtyckte vilket medf�rde att intervjuerna i efterhand kunde skrivas ut
ordagrant. F�rdelen med att spela in intervjuerna p� band �r att intervjuaren
kan koncentrera sig p� det som respondenterna s�ger och att intervjuerna
kan skrivas ut ordagrant och d�rmed analyseras fler g�nger (Kvale, 1997).
Vi erbj�d dessutom alla intervjupersoner att f� granska materialet innan det
publicerades. Emellertid avb�jde alla intervjupersoner och n�jde sig med
att erh�lla en f�rdig uppsats. Intervjuerna varade mellan 40 och 90 minuter.

Kyl�n (1994) betonar att i en intervjusituation har b�gge parter ett
gemensamt ansvar f�r att intervjun ska genomf�ras p� ett bra s�tt. Vi
anstr�ngde oss f�r att skapa ett f�rtroligt och tillf�rlitligt intervjuarklimat.
F�r att �stadkomma detta var vi noga med att presentera oss och ber�tta vad
det var f�r slags arbete vi gjorde samt hur det skulle anv�ndas. En viktig
f�ruts�ttning f�r att tillit mellan parterna ska uppst� �r att intervjun bygger



p� frivillighet och att den intervjuade f�r klar information om vad han/hon
deltar i och hur uppgifterna kommer att anv�ndas (Holme och Solvang,
1991). Vi har varit noga med att inledningsvis ge denna information till
intervjupersonerna. Vi redogjorde f�r varje intervjuperson hur dennes svar
skulle anv�ndas. Vi f�rs�kte sj�lva att h�lla en avslappnad och f�r
intervjupersonen bekv�m attityd. P� s� s�tt ville vi ge intervjuerna en
samtalande ton. Vid v�ra samtal med intervjupersonerna var vi b�da
delaktiga och vi po�ngterade f�r respondenterna att vi ville ha ett
diskuterande klimat under intervjuerna. Vi upplevde ocks� att
intervjupersonerna var seri�sa och svarade p� fr�gorna p� ett
tillm�tesg�ende och initierat s�tt. Vi �r medvetna om att vissa f�rfattare
menar att delaktighet fr�n tv� intervjuare skulle kunna underminera det
f�rtroliga klimatet. Emellertid upplevde vi att vidtagna �tg�rder enligt ovan
p� ett utm�rkt s�tt skapade goda f�ruts�ttningar f�r det goda
intervjuklimatet, tv� intervjuare till trots.

Sammanst�llningen av intervjuerna inleddes med en grundlig
genoml�sning av intervjuutskrifterna f�r att skapa en helhetsbild �ver de
svar vi f�tt. Utifr�n v�ra problemformuleringar sammanst�llde vi sedan det
empiriska underlaget. Arbetet med att sammanst�lla empirin menar vi kan
ses som en analys i sig. I det arbetet har vi tolkat vad som �r viktigt f�r den
fortsatta analysen. I sammanst�llningen s�ktes sedan m�nster och liknande
�sikter liksom avvikande uppfattningar bland respondenterna. F�r att styrka
empirin och skapa trov�rdighet har vi valt att lyfta fram utvalda citat. Detta
anser vi ocks� g�r texten mer levande och intressant.



2.6 Kvalitetskriterier

F�r att kunna unders�ka teoretiska begrepp m�ste dessa f�rst kunna
operationaliseras, det vill s�ga g�ras m�tbara. I samband med detta �r det
viktigt att beakta m�tinstrumentets validitet och reliabilitet. Reliabilitet
inneb�r att m�tinstrumentet motst�r slumpm�ssiga m�tfel och att
m�tningen inte p�verkas av vem som utf�r m�tningen eller de
omst�ndigheter under vilka den sker. Detta begrepp anv�nds i f�rsta hand
vid kvantitativa studier och behandlas d�rf�r inte vidare h�r. (Lundahl och
Sk�rvad, 1999)

Validitet inneb�r att det finns en �verensst�mmelse mellan m�tinstrument
och det som avses att m�tas (Lundahl och Sk�rvad, 1999). Validitet kan
behandlas p� m�nga olika s�tt, ett av dessa �r inre och yttre validitet. Den
inre validiteten inneb�r att m�tinstrumentet m�ter vad det avser att m�ta.
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) Vi har f�rs�kt arbeta med den inre
validiteten genom att utg� fr�n v�ra problemformuleringar och strukturera
intervjufr�gorna utifr�n dem. P� detta s�tt har vi f�rs�kt s�kerst�lla att v�ra
intervjufr�gor t�cker samtliga problemformuleringar och v�rt syfte.

Den yttre validiteten inneb�r att det finns en �verensst�mmelse mellan det
m�tv�rde som erh�lls n�r en operationell definition anv�nds, och
verkligheten (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). I v�rt fall handlar det
om hur intervjupersonernas beskrivning av sin syn p� f�retagets f�r�ndring
av strategi i samband med en b�rsintroduktion, st�mmer �verens med
verkligheten. Det �r sannolikt att respondenterna ger oss en bild som �r
p�verkad av f�retagskulturen. Detta kommer vi i v�r hermeneutiska ansats
tillsammans med v�r egen f�rf�rst�else att utnyttja vid sammanst�llning
och tolkning av intervjuerna.

F�r att kunna bed�ma vetenskapliga arbeten har Larsson (1994)
sammanst�llt ytterligare ett antal kvalitetskriterier. Detta f�r att tydligg�ra
hur man kan diskutera kring kvalitet och vetenskap. H�r behandlas n�gra
av dessa kriterier som �r applicerbara p� denna studie n�mligen intern
logik, inneb�rdsrikedom, krav p� struktur samt etik. Den interna logiken
handlar om att det finns en tydlig r�d tr�d i studiens uppl�ggning och i dess
framst�llning. Det kan �ven beskrivas genom att det ska finnas en harmoni
mellan de olika delarna i studien. Vi har f�rs�kt arbeta med den interna
logiken genom att strukturera uppsatsen utifr�n problemformuleringarna.
Att resultaten har h�g inneb�rdsrikedom inneb�r att beskrivningen av



resultaten �r fylliga. Genom att anv�nda mycket citat har vi f�rs�kt uppn�
h�g inneb�rdsrikedom. Dock har vi �ven fokuserat p� att f� en tydlig
struktur, vilket kan st� i motsats till inneb�rdsrikedomen. Det �r viktigt att
vi som f�rfattare �r medvetna om det eventuella motsatsf�rh�llandet. Den
etiska aspekten omfattar bland annat huruvida  intervjupersonerna eller det
studerade f�retaget v�ljer att vara anonyma. S�v�l f�retaget som
intervjupersonerna har samtyckt till att medverka med namn i uppsatsen.
Detta anser vi h�jer trov�rdigheten v�sentligt. Samtidigt �r vi medvetna om
att en intervjuperson som medverkar med namn i en uppsats kan
tillr�ttal�gga sina svar. Vi upplevde emellertid genom respondenternas
�ppna och raka kommunikation samt deras upptr�dande, att de inte k�nde
det trycket fr�n f�retaget. Vi har �ven varit noga med att informera om och
f� samtycke till studiens syfte och vad materialet ska anv�ndas till vid
intervjutillf�llena, vilket Kvale (1997) menar �r ett viktigt etiskt
�verv�gande vid intervjuer.

2.7 Metodkritik

Det �r m�jligt att f�ra en diskussion om f�r- och nackdelar med den metod
som vi har valt. Ett annat angreppss�tt p� problemomr�det �n det vi valt �r
en mer positivistisk ansats med en annan metod. Detta hade gjort det
m�jligt att till exempel anv�nda sig av enk�t som metod. P� s� s�tt hade vi
haft m�jlighet att n� ut till flera nyligen b�rsintroducerade f�retag vilket
skulle kunna ha medf�rt att vi hade f�tt ett annorlunda resultat �n det vi f�tt
fr�n intervjuerna. En enk�t skulle ha kunnat ge ett resultat som hade varit
m�jligt att generalisera statistiskt. En kvalitativ metod har i detta arbete
inneburit att vi endast har bearbetat ett f�tal individers uppfattningar och
syn p� f�retagets eventuellt f�r�ndrade strategier i samband med en
b�rsintroduktion. Dessa uppfattningar har sedan filtreras genom v�r
tolkning. Det �r d�rf�r av stor vikt att l�saren �r medveten om detta vid
v�rdering av v�ra resultat.

Som vi tidigare n�mnt har vi anv�nt oss ett icke sannolikhetsurval som kan
ben�mnas sn�bollsurval. Detta kan ha p�verkat v�ra resultat d� de f�rsta
intervjupersonerna f�r styra vilka de �vriga intervjupersonerna ska bli.
Hade vi intervjuat andra personer som inte varit lika insatta i omr�det hade
resultatet antagligen blivit annorlunda. Vi har valt sn�bollsurvalet f�r att
erh�lla ett s� fylligt och inneh�llsrikt resultat som m�jligt. Vi hade sj�lva
inte insikt om vilka personer som hade denna erfarenhet av



problemomr�det och �verl�t d�rf�r urvalet till nyckelpersoner inom
f�retaget. Resultatet av intervjuerna kan ha p�verkats men vi har varit
medvetna om detta och har f�rs�kt ta h�nsyn till denna p�verkan vid
bearbetning av intervjuerna genom att beakta personens bakgrund och det
faktum att personen �r utvald genom f�retaget.

I en intervju blir svaren ofta beroende av intervjuarens person (Kyl�n,
1994). Relationer som p�verkar �r bland andra �lder och �ldersskillnad,
k�n, utbildningsniv�. Den intervjuade anpassar alltid svaren efter
situationen och intervjuaren. Intervjupersonen beh�ver k�nna f�rtroende
f�r intervjuaren och ha kunskap om vad och hur uppgifterna kommer att
anv�ndas. Finns inte detta kommer med st�rsta sannolikhet svaren att f� en
helt annan karakt�r. (Kyl�n, 1994) I intervjusituationen f�rs�kte vi skapa
en avslappnad st�mning och vi upplevde inte att skillnader i till exempel
�lder, bakgrund och andra f�ruts�ttningar p�verkade resultatet av
intervjuerna. Dessa faktorer kan dock ha p�verkat situationen utan att vi var
medvetna om det. Intervjupersonerna kan �ven ha anpassat sina svar f�r att
de ska g� i linje med intervjuarnas f�rv�ntningar och det allm�nt
accepterade. Ytterligare en faktor som kan ha p�verkat intervjusituationen
�r att vi var tv� intervjuare, vilket kan ha skapat ett psykologiskt �vertag
och p� s� s�tt p�verkat intervjusvaren. Vi valde att b�gge tv� vara
n�rvarande av flera olika orsaker. Dels ville vi f�nga upp s� m�nga intryck
som m�jligt fr�n intervjuerna och dels ville vi hj�lpas �t att st�lla
eventuella f�ljdfr�gor och f�lja upp de v�ndningar som intervjuerna kunde
t�nkas ta.

Vi har valt att genomf�ra fem intervjuer, vilket skulle kunna tyckas vara ett
begr�nsat antal. Vid en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats �r det
emellertid inte alltid n�dv�ndigt att anv�nda sig av fler intervjupersoner f�r
att f� en r�ttvisande bild menar vi. Samtliga respondenter har dessutom
strategiskt viktiga positioner inom Frontec, vilket vi anser kan ha
kvalitativa f�rdelar f�r resultatet. Det �r dock m�jligt att fler intervjuer
hade kunnat ge ett annorlunda resultat.

En annan m�jlighet hade varit att skicka ut intervjufr�gorna till
respondenterna f�re intervjutillf�llet. F�rdelen med detta hade kunnat vara
att tid f�r f�rberedelse hade funnits. Risken finns dock att svaren vid ett
s�dant tillv�gag�ngss�tt hade blivit tillr�ttalagda, vilket vi i st�rsta m�jliga
m�n ville undvika.





3. Strategi

I detta kapitel behandlar vi begreppet strategi. Vi har valt teorier som
�terspeglar v�r egen syn p� strategi och som kommer att ligga till grund
f�r uppsatsens genomf�rande. Efter  inledande historik f�ljer citat fr�n
utvalda f�rfattare f�r att ge l�saren en v�lorienterad bild av
strategibegreppet. D�refter diskuteras strategi som en helhet genom att
belysa strategi p� olika niv�er, Mintzbergs fem P samt strategi som en
�verordnad samordning. Vidare framh�lls betydelsen av strategi och
avslutningsvis diskuteras skillnaden mellan strategi och planering.

3.1 Historisk utveckling

Ordet strategi kan h�rledas �nda tillbaka till de gamla grekerna. I antikens
Grekland var ordet strategos f�reg�ngaren till det vi idag kallar strategi.
Strategos var inledningsvis knutet till f�ltherrerollen. De flesta grekiska
stater hade redan ca 500 f. Kr en egen strategos. F�r att vara en bra strateg
kr�vdes beslutsamhet. Grekerna visste att strider vanns genom att h�rens
resurser anv�ndes p� ett bra s�tt. D�rf�r var det viktigt att strategen
(f�ltherren) var skicklig p� s�v�l utarbetande av en stridsplan som
genomf�randet p� f�ltet. Vidare var det av stor betydelse att strategen
kunde s�tta den egna h�rens handlingar och man�vrar i relation till
helheten. Redan vid denna tid blev det p� s� s�tt viktigt att f�rst�
betydelsen av allianser och den politiska situationen. Ocks� de egna och
motst�ndarens f�r- respektive nackdelar skulle v�gas in i bed�mningen f�r
det optimala handlandet. D�rut�ver tillkom behovet av timing och
f�rst�else f�r n�r en operation skulle genomf�ras. (Roos et al, 1998)

Flera framst�ende historiska f�ltherrar s�som Alexander den store,
Hannibal och Julius Caesar har lagt grunden till dagens moderna strategi.
F�ltherren eller strategen var vid denna tiden en frontfigur i sj�lva
krigf�ringen. P� s�tt blev han en personifiering av planen. M�nga krig
avgjordes genom vem av f�ltherrarna som f�rst blev oskadliggjord. Rollen
som milit�r strateg f�r�ndrades i takt med krigf�ringen, staber och
h�gkvarter p� s�kert avst�nd fr�n krigssk�deplatsen blev allt vanligare. En
viktig h�rf�rare och strateg som p�verkades av denna utveckling var
Napoleon. Hans strategi och taktik inneh�llande organisering, noggranna
f�rberedelser och sam�vning innan striderna, har p�verkat otaliga milit�ra



ledare under senare tid. Von Clausewitz behandlade milit�r filosofi och
strategi i sin bok ÓVom KriegeÓ. D�r p�pekade han att strategin inte var
direkt knuten till striderna, utan utgjordes av en krigsplan vilken
utformades och band samman olika handlingar som h�ren utf�rde f�r att
vinna kriget. (Roos et al, 1998)

Dessa historiska beskrivningar och betydelser av begreppet strategi har
sedermera till�mpats i modern tid. F�rst samlades alla olika perspektiv till
mera moderna och enhetliga beskrivningar inom milit�romr�det. D�r
utvidgades strategibegreppet till att omfatta �ven politiska, ideologiska och
teknologiska f�rh�llanden. I och med utvecklingen av den organiserade
ekonomiska aktiviteten i samh�llet har strategi ocks� kommit att ber�ra
ledning av organisationer och ekonomisk planering. Strategiarbetet inom
aff�rsv�rlden har utvecklats fr�n att ha ber�rt den enskilde f�retagsledaren
till att genomsyra hela f�retag och organisationer. (Roos et al, 1998)

3.2 Definitioner av Strategi

Strategi definieras p� flera olika s�tt i litteraturen. Vi har valt n�gra
definitioner f�r att belysa strategibegreppets komplexitet. Begreppen
strategi och m�l behandlas ibland som om de hade samma inneb�rd medan
andra f�rfattare �r noga att skilja mellan begreppen. Bruzelius och Sk�rvad
(1995) skiljer mellan begreppen och menar att m�l �r n�got som kommer
f�re strategiarbetet.

ÓM�l och aff�rsid�er kr�ver strategier, det vill s�ga genomt�nkta
tillv�gag�ngss�tt att utnyttja organisationers resurser och kompetens f�r
att uppn� m�l och f�rverkliga aff�rsid�er.Ó (Bruzelius och Sk�rvad, 1989, s
119)

Robbins (1990) menar att det finns en viktig, men annorlunda, skillnad
mellan begreppen. Han menar att begreppet m�l endast syftar till de
�vergripande m�l som organisationen har f�r sin verksamheten medan
begreppet strategi b�de innefattar m�len och de medel som kr�vs f�r att
uppn� dessa m�l. Begreppet strategi �r s�ledes vidare och har en bredare
till�mpning �n begreppet m�l.

ÓStrategy can be defined as the determination of the basic long-term goals
and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and



the allocation of resources necessary for carrying out these goals.Ó
(Robbins, 1990, s 121)

Bruzelius och Sk�rvads (1989) och Robbins (1990) definitioner skiljer sig
allts� �t d� den senare innefattar organisationens m�l som en del av
organisationens strategiarbete medan Bruzelius och Sk�rvad (1989) menar
att m�lformuleringen �r n�got som f�reg�r strategiarbetet.

Bruce Henderson i Roos et al (1998) definierar strategibegreppet p�
f�ljande s�tt:

ÓStrategi �r ett medvetet s�kande efter en handlingsplan som utvecklar och
f�rst�rker f�retagets konkurrensf�rdelar. F�r varje f�retag �r ett s�dant
s�kande en �terkommande process som b�rjar  med ett erk�nnande av var
f�retaget st�r i dag och vad f�retaget st�r inf�r. De farligaste
konkurrenterna �r de som �r mest lika det egna f�retaget.Ó (Bruce
Henderson i Roos et al, 1998, s 17)

Ytterligare en v�lrenommerad f�rfattare inom strategiomr�det, Quinn i
Roos et al (1998) verbaliserar begreppet strategi enligt f�ljande:

ÓEn strategi �r ett m�nster eller en plan som integreras i en organisations
�verordnade m�l, politik och h�ndelsef�rlopp till en helhet. En
v�lformulerad strategi hj�lper till att styra och f�rdela ett f�retags resurser
i en unik position som grundas p� f�retagets interna kompetens, antagna
f�r�ndringar i omgivningen och konkurrenternas �tg�rder.Ó (Quinn i Roos
et al, 1998, s 18)

Roos et al (1998) beskriver strategi s�som en �verordnad samordning av
f�retagets viktigaste m�l, riktlinjer och aktiviteter. En v�lutvecklad strategi
fungerar som en v�gledning och ett hj�lpmedel vid f�rdelning av resurser,
f�r�ndringar i organisationen och identifiering av behov. Vi menar att
strategi �r ett begrepp som ber�r hela organisationen.

3.2.1 V�rt strategisyns�tt

I den h�r uppsatsen kommer vi att se p� strategibegreppet som en helhet d�r
f�retagets l�ngsiktiga m�l och strategierna att uppn� m�let ing�r. Strategin
inkluderar s�ledes enligt v�rt syns�tt s�v�l m�let som s�ttet att uppn� detta.



Vi menar vidare att alla strateginiv�er m�ste ing� i ett f�retags strategier.
En niv� kan enligt v�rt s�tt att se p� strategi inte st� sj�lvst�ndig. De mer
operativa niv�erna kan enligt v�r mening ses som s�ttet att uppn� den
strategiska niv�n och den kan ses som m�let. P� detta s�tt anser vi att en
helhet v�vs samman.  I det h�r avsnittet kommer vi att belysa begreppet
strategi utifr�n ett helhetsperspektiv, vilket �r centralt i v�rt strategisyns�tt.
F�r att skapa f�rst�else f�r helhetsperspektivet har vi selekterat vilka vi
menar l�mpliga teorier f�r att ge en bild av strategi som en helhet.

3.2.2 Strategi p� olika niv�er

N�r begreppet strategi behandlas i litteratur relateras det ofta till
toppledarniv�. Strategi kan med f�rdel relateras �ven till andra delar l�ngre
ner i organisationen. Det inneb�r dels att strategierna kan delas upp i ett
hierarkiskt m�nster och dels fungerar som en grundl�ggande filosofi som
genomsyrar hela organisationen. (Roos et al, 1998)

Strategier kan behandlas som �vergripande f�r hela organisationen eller
som strategier f�r olika aff�rsomr�den. Den �vergripande strategin
behandlar fr�gor s�som t ex: Vilka verksamheter skall bedrivas? Hur ska
resurserna f�rdelas mellan dessa? Strategier f�r olika aff�rs- eller
verksamhetsomr�den behandlar fr�gor s�som t ex: Vilket �r uppdraget f�r
denna aff�rs- eller verksamhetsgren? (Anthony och Govindarajan 1998)

Porter (1998) delar bland annat in strategier i f�retagsstrategier och
aff�rsenhetsstrategier. F�retagsstrategier inneh�ller de omr�den inom vilka
verksamhet ska bedrivas och prioriteringen mellan dessa omr�den.
Strategiarbetet i detta fall behandlar f�retagets �verordnade form och
inriktning. Aff�rsenhetsstrategier behandlar enligt Porter (1998) grupper
inom f�retaget, exempelvis varor eller tj�nster, och besvarar fr�gor av
typen: Hur kan vi konkurrera? En viktig uppgift i strategiprocessen �r
emellertid att strategierna p� de olika niv�erna �r konsekventa och att
strategierna p� en niv� ligger inom ramen f�r just den niv�n.   

3.2.3 Fem dimensioner av strategit�nkandet

Den m�nskliga naturen g�r att vi g�rna vill definiera begrepp p� endast ett
s�tt. Men begreppet strategi �r s� komplext att det �r n�dv�ndigt att dela
upp begreppet i mindre delar f�r att f�rst� helheten. (Quinn et al, 1988)



Strategi kan indelas p� flera olika s�tt. Porter (1998) diskuterar
aff�rsenhetsstrategier och f�retagsstrategier, Anthony & Govindarajan
(1998) diskuterar i samma termer men anv�nder uttrycken �vergripande
strategi och verksamhetsstrategier. OÕBrien (1993) framh�ller strategisk,
taktisk, operativ och verksamhetsniv� som viktiga. Den mest k�nda
indelningen av strategi �r emellertid Mintzbergs fem P (Roos et al, 1998).
Vi menar att Mintzbergs fem P; strategy as plan, ploy, pattern, position and
perspektive �r ett bra s�tt att beskriva strategi som en helhet.

 Strategi som plan

Strategi knyts i m�nga sammanhang till planer och planering, de flesta
f�retag har n�gon form av strategisk plan. Strategin �r i detta sammanhang
en medveten handling f�r att hantera en s�rskild situation s�som att
f�rverkliga en aff�rsid� eller att introducera en ny produkt p� en marknad.
Strategi som plan har sitt ursprung i krigssammanhang d�r planen avs�g
hur man skulle g� till v�ga i en viss strid. Denna dimension av strategi kan
formuleras i b�rjan av en aktivitet eller vara ett resultat av en medveten och
m�linriktad process. (Mintzberg et al, 1995)

Strategi som operation

Enligt den h�r strategisynen kan strategin vara av tv� typer. Antingen av
allm�n natur t.ex.   bolaget ska f�rb�ttra vinsten, eller mer specifik t.ex.
n�sta �rs vinst ska vara 10 procent av oms�ttningen. (Mintzberg et al, 1995)
En typ av specifika strategier har som sitt fr�msta �ndam�l att konkurrera
ut andra akt�rer p� marknaden. S�dana strategiska operationer brukar
kallas strategiska spel, Game Theory. En viktig parameter vid strategiska
spel �r priset, vilket f�retaget anv�nder f�r att man�vrera ut konkurrenter
fr�n marknaden. Produktionskapaciteten �r en annan parameter som kan
anv�ndas vid den h�r typen av spel, f�retaget �kar utbudet p� marknaden
f�r p� s� s�tt f�rsv�ra f�r sina konkurrenter.  (Quinn et al, 1988)

Strategi som m�nster

Definitionerna av strategi som plan och strategi som m�nster �r beroende
av varandra eftersom en del planer kanske aldrig f�rverkligas medan andra
uppst�r utan att ha blivit utarbetade i f�rv�g. Strategi som plan kallas d�rf�r



ofta f�r avsedd strategi och strategi som m�nster kallas f�r faktisk strategi.
(Mintzberg et al, 1995) De menar vidare att den avsedda (intended
strategy) strategin inte alltid blir genomf�rd (unrealized strategy). P� grund
av olika faktorer, t ex h�ndelser i organisationens omgivning eller i den
interna organisationen, �ndras strategierna efterhand och vissa strategier
�verges helt. Vi menar att ett exempel p� s�dana h�ndelser skulle kunna
vara en b�rsintroduktion. Den strategin som blir den som verkligen
genomf�rs (realized strategy) �r resultatet av en l�ng rad olika �tg�rder som
tillsammans bildar en framv�xande strategi (emergent strategy). F�retagets
faktiska strategi �r ofta en kombination av avsedda och framv�xande
strategier. Vissa av de fr�n b�rjan avsedda strategierna faller �ven bort
under den process d�r den verkliga strategin formas. (Mintzberg et al,
1995)  Detta �sk�dligg�rs nedan i figur 3.1.

Figur 3.1 Avsedd och framv�xande strategi. K�lla: Mintzberg et al, 1995 s
16, egen bearbetning.

Vi anser att den valda strategin har f�ruts�ttningar att f�r�ndras under
tiden, vilket kan bero p� att omgivningen och individer i organisationen
f�r�ndras. Det �r ocks� enligt v�r mening viktigt att det finns utrymme f�r
att f�r�ndra strategier efter hand s� att organisationen inte blir statisk. Detta
kan ge f�retaget viktiga f�ruts�ttningar f�r reaktion p� f�r�ndringar i
omv�rlden och flexibilitet.



Strategi som position

De tidigare n�mnda strategidimensionerna har huvudsakligen inriktats p�
de interna f�rh�llandena i f�retaget. Strategi som position inriktas i st�llet
p� f�retaget i f�rh�llande till dess omgivning. Valet av strategi p�verkas av
f�retagets position p� marknaden och f�retagets f�r- och nackdelar j�mf�rt
med konkurrenterna. Vidare p�verkas f�retaget ocks� av den
konkurrensmilj� som f�retaget arbetar i. Strategi som position �r
f�ljaktligen ett s�tt att relatera f�retagets interna f�ruts�ttningar till den
externa omgivningen. (Mintzberg et al, 1995) Vi anser att denna dimension
av strategi �r viktig f�r att kunna v�ga samman en helhetsstrategi f�r
f�retaget.

Strategi som perspektiv

Detta perspektiv av strategi avser det kollektiva t�nkandet i f�retaget.
Betydelsen av hur f�retaget, eller mer specifikt ledningen, uppfattar och tar
h�nsyn till omgivningen �r av central betydelse i denna dimension. Strategi
som perspektiv inriktas vidare p� hur viktiga id�er och tankar delas av de
anst�llda, tonvikten l�ggs d�rmed p� intentioner och handlingar.
V�rlds�sk�dning �r ett ord som v�l beskriver tankeg�ngen bakom strategi
som perspektiv. Strategi som perspektiv blir f�r f�retaget vad personlighet
�r f�r individen. Detta resulterar i klart uttalade riktlinjer f�r f�retaget.

Det �r mycket f� strategier som inrymmer endast en av ovanst�ende
dimensioner. Men kombinationen av de fem dimensionerna ger en helhet
vilken skapar en f�rst�else f�r strategibegreppet. F�rh�llandena mellan
dimensionerna �r inte konstanta utan finns under olika tider och i olika
utstr�ckning, detta d� faktorer inom de olika dimensionerna p�verkar
varandra p� olika s�tt. (Mintzberg et al, 1995)  Vi vill �nnu en g�ng
framh�lla vikten av dessa dimensioner f�r att beskriva strategibegreppet
som en helhet.

3.3 �r strategi viktigt?

Den viktigaste orsaken till behovet av strategisk planering �r konkurrens.
Den medf�r att f�retaget har behov av att f�r�ndra, anpassa och att t�nka



kreativt. Samspelet med och beroendet av aktuella och eventuellt framtida
konkurrenter �r det som ligger till grund f�r stora delar av ett f�retags
strategi. Det enskilda f�retaget m�ste ta h�nsyn till b�de omgivningen och
de spelregler som g�ller p� marknaden. Konsekvenserna av denna
konkurrens blir med andra ord viktiga f�r f�retagets utveckling och
m�jlighet att �verleva. D�rf�r blir det viktigt f�r f�retaget att ha kunskap
om konkurrenssituationen, att ha f�rm�gan att integrera denna kunskap i
strategiprocessen och f�rst� sambandet mellan orsak och verkan. Vidare
blir ocks� f�rm�gan att f�rutse alternativa handlingar och analysera
konsekvenserna samt tillg�ngen till resurser ut�ver dagens behov f�r att
m�jligg�ra investeringar i en framtida expansion viktiga f�r f�retaget att ha
kunskap om. Detta medf�r att strategit�nkandet blir ett viktigt verktyg f�r
f�retagsledarna. Strategiernas utformning klarl�gger f�retagets inriktning
och aktiviteter. P� s� s�tt kan f�retaget fungera b�ttre och vara v�l f�rberett
p� f�r�ndringar s�v�l i omv�rlden som inom organisationen. (Quinn et al,
1988) D� f�r�ndringstakten i omv�rlden �r av accelererande natur menar vi
att ett f�retags strategier blir allt viktigare f�r dess �verlevnad.

3.4 Skillnad mellan strategi och planering

Planering  beskrivs ofta som en process d�r f�retaget fastst�ller m�l och
beslutar om hur dessa m�l ska uppn�s. Den definitionen av planering passar
ocks� relativt v�l in p� hur vi beskrivit strategibegreppet tidigare i
uppsatsen. Dessutom f�rekommer begreppet strategisk planering allt som
oftast i litteratur som handlar om strategier. Det finns allts� en rad likheter
och oklara skillnader mellan begreppen, det �r dock m�jligt att dra en klar
skiljelinje mellan strategi och planering. (Roos et al, 1998)

Tidshorisonten �r en faktor som skiljer de b�da begreppen �t. Allm�n
planering har en betydligt kortare tidshorisont �n vad en strategi har. Det
g�ller b�de tiden det tar att genomf�ra programmet och den tid det tar innan
resultatet kan avl�sas. Det �r viktigt att komma ih�g att tid �r ett relativt
begrepp, det som �r l�ngsiktigt i databranschen kan vara kortsiktigt i
skogsindustrin. Konsekvenserna av strategi respektive planering �r en
annan faktor som skiljer de b�da begreppen �t. Konsekvenserna av
strategier blir mycket st�rre �n vad de blir av allm�n planering. En strategi
omfattar ett stort antal aktiviteter p� olika niv�er i en organisation, fr�n
resursf�rdelning till rutinm�ssiga operationer. Tanken �r att p� detta skapa
en gemensam inriktning p� alla aktiviteter som vidtas p� olika niv�er i



organisationen. Allm�nna planer �r mer specifika och inriktas i h�gre grad
p� enskilda aktiviteter. (Roos et al, 1998)



4. B�rsintroduktion

I detta kapitel kommer vi f�rst att ge en kort beskrivning av de krav som
st�lls f�r en notering p� b�rsens olika listor. Sedan kommer vi att beskriva
eventuella f�rdelar och nackdelar med att b�rsintroduceras, sett ur
f�retagets synvinkel. Vi kommer �ven kortfattat att belysa vilka steg ett
f�retag g�r igenom i samband med en b�rsintroduktion, den s� kallade
b�rsprocessen. H�rvid l�ggs stor vikt vid b�rsrevisorns granskning och
b�rsprospektets uppr�ttande d� dessa processer �r tongivande vid en
b�rsintroduktion. Vi kommer ocks� att beskriva vad b�rsen st�ller f�r krav
p� bolagen vid en b�rsintroduktion, dessa krav tillkommer f�rutom ovan
n�mnda listningskrav. Omst�llningen som sker n�r f�retaget introduceras
p� b�rsen �r delvis beroende av vilken lista f�retaget kommer att finnas p�.

4.1 Olika listor

F�r att ett bolag ska noteras p� A-listan st�lls en rad olika krav fr�n b�rsen.
Bolaget ska ha minst tre �rs verifierbar historia, det inneb�r att
verksamheten i sina huvuddrag har bedrivits i tre �r och att det finns
redovisningshandlingar f�r dessa �r. Det ska i redovisningen ocks� framg�
att bolaget har en vinstintj�ningsf�rm�ga. F�retaget ska ocks� ha kapacitet
f�r att ge korrekt aktiemarknadsinformation samt uppfylla b�rsm�ssiga
krav betr�ffande ledning, styrelsens sammans�ttning och ekonomistyrning.
Det st�lls ocks� krav p� �garspridningen, det ska finnas minst 2000
aktie�gare som vardera innehar minst en b�rspost (ett halvt basbelopp).
Minst 25 procent av aktierna och 10 procent av r�sterna ska finnas i allm�n
�go, det inneb�r att aktierna ska �gas av n�gon som direkt eller indirekt
�ger mindre �n 10 procent av aktiekapitalet eller r�sterna. Bolaget m�ste
�ven ha ett b�rsv�rde p� minst 300 mkr. (Gometz et al, 1997)

F�r OTC-listan g�ller i stort sett detsamma som f�r A-listan, skillnaden �r
att det r�cker med 500 aktie�gare som vardera innehar en b�rspost (ett
kvarts basbelopp) och att marknadsv�rdet bara beh�ver uppg� till 50 mkr
(Gometz et al, 1997)

N�r ett bolag ska noteras p� O-listan r�cker det med att det har
f�ruts�ttningar att uppfylla b�rsm�ssiga krav betr�ffande ledning,
styrelsens sammans�ttning och ekonomistyrning samt att bolaget ska ha



kapacitet f�r att ge korrekt aktiemarknadsinformation. H�r kr�vs minst 300
aktie�gare som innehar minst en b�rspost. P� O-listan g�ller att minst 10
procent av aktierna och 10 procent av r�sterna ska finnas i allm�n �go.
(Gometz et al, 1997)

4.2 Intressant att b�rsintroduceras

Den senaste tidens kurssv�ngningar har inte minskat intresset f�r att
b�rsintroducerats p� OM Stockholmsb�rsen. Innan sommaren �r 00 �r 50
f�retag intresserade av en b�rsintroducering och genomg�r just nu en
utredning. Detta �r rekord i Stockholmsb�rsens historia. Siffran p� 50
k�ande f�retag kan j�mf�ras med de 294 bolag som �r noterade idag (00-
04-05). (Dagens Industri 00-04-05)

Figur 4.1 B�rsnoterade bolag fr�n 1989 till 2000.  K�lla: Dagens Industri
00-04-05, egen bearbetning
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4.3 Motiv f�r en b�rsintroduktion

En av grundf�ruts�ttningarna f�r ett f�retags ekonomiska framg�ng �r dess
f�rm�ga att anskaffa l�mplig finansiering vid kritiska faser under dess
utveckling och att anv�nda dessa medel effektivt och produktivt (Pence,
1982). Eftersom en fondb�rs erbjuder en marknad f�r riskkapital �r det
attraktivt f�r f�retag att b�rsintroduceras f�r att f� tillg�ng till
expansionskapital. Genom noteringen p� b�rsen f�r bolaget tillg�ng till
riskkapitalmarknaden. �r dessutom introduktionen kombinerad med en
nyemission erh�lls ett �kat kapital redan p� s� s�tt. Viktigare �r i regel
emellertid att f�retaget skaffar sig framtida m�jligheter till
kapitalanskaffning genom framtida emissioner. Detta kan utnyttjas vid
st�rre nysatsningar, expansioner eller andra former av kapitalkr�vande
investeringar. En f�ruts�ttning �r att aktiemarknaden kan �vertygas om att
satsningarna genererar en marknadsm�ssig avkastning. Noteringen ger
ocks� m�jlighet att anv�nda nyemitterade aktier som betalning vid till
exempel f�retagsf�rv�rv, detta d� det med eget eller l�nat kapital s�llan �r
genomf�rbart med stora f�retagsf�rv�rv. (Gometz et al, 1997)

I f�mansf�retag kan �garnas f�rm�genhet vara bunden i f�retaget och
riskf�rdelningen vara begr�nsad. Genom en b�rsintroduktion kan aktien n�r
som helst oms�ttas till kontanter eller andra tillg�ngar, p� s� s�tt blir aktien
likvid. Om s� �nskas kan detta ofta uppn�s med bibeh�llen aktiemajoritet.
B�rsnoterade bolag bevakas st�ndigt av analytiker inom banker och
fondkommission�rer, vilket g�r att f�retaget och dess produkter blir mer
k�nda och det i  sin tur ger aff�rsm�ssiga f�rdelar.
Aktiemarknadsnoteringen h�jer i regel �ven bolagets status hos
aff�rsf�rbindelser, s�rskilt i utlandet. P� s� s�tt kan f�retagets st�llning
st�rkas i konkurrensen med andra f�retag. (Gometz et al, 1997)

En f�r f�retagen viktig f�rdel med att vara b�rsnoterad �r f�rdelar vid
personalrekrytering. En b�rsintroducering �r f�r m�nga m�nniskor ett
tecken p� framg�ng och p� att f�retaget lyckats. (Hare 1994) Det har visat
sig att detta varit en f�rdel f�r bolagen vid rekrytering av nyckelpersoner.
M�nga ser det kontinuerliga externa intresset som en positiv drivkraft i sitt
arbete. Det blir ocks� m�jligt att p� ett enkelt s�tt g�ra medarbetare till
del�gare, p� s� s�tt kan den egna insatsen f� effekter p� den personliga
f�rm�genheten. Tanken med detta �r att aktie�garna och de anst�llda ska ha
samma m�ls�ttning med f�retaget. Detta kan till exempel ske genom vissa
typer av optioner eller konvertibla skuldebrev.(Gometz et al, 1997)



Det �r mycket sv�rt att  v�rdera ett f�retag som inte �r b�rsnoterat. Det
verkliga v�rdet p� ett f�retag �r egentligen det som n�gon �r beredd att
betala. P� b�rsen f�r alla f�retag ett av marknaden satt pris p� aktierna, det
inneb�r att f�retaget hela tiden f�r en marknadsm�ssig v�rdering. Det
faktum att marknaden v�rderar bolaget medf�r ett positivt tryck p� ledning
och anst�llda. (Gometz et al, 1997)



4.4 Motiv mot en b�rsintroduktion

Alla f�retag �r inte l�mpade att bli ett marknadsnoterat bolag, �ven om de
uppfyller kraven p� storlek, l�nsamhet, soliditet, likviditet och har en v�l
dokumenterad verksamhet sedan flera �r tillbaka ( Boman, 1990). Vi
kommer att ta upp en del av dessa anledningar nedan.

Tillg�ngen till aktiemarknaden sk�rper kraven p� interna styrsystem och
extern information. F�retaget tvingas ocks� till restriktivitet i den interna
informationen f�r att f�rhindra l�ckage till konkurrenter. (Gometz et al,
1997) Vi menar att detta kan vara ett bekymmer f�r f�retagen men fr�mst
att det �r viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser styrsystem och
rapportering kan f� f�r verksamheten. Gometz et al, (1997) framh�ller
ocks� att publiciteten som en b�rsnotering medf�r kan inneb�ra en risk,
vilken emellertid kan bem�stras genom �ppenhet och professionell
informationsberedskap. Boman (1990) breddar ocks� diskussionen genom
att framh�lla att ett vilkor f�r en b�rsnotering �r att bolaget accepterar
kontinuerliga krav p� insyn i f�retaget fr�n marknaden. �tg�rder som
vidtas av ett noterat bolag kan uts�ttas f�r granskning av exempelvis
b�rsstyrelsen, bankinspektionen eller aktiespararna.

Som vi tidigare n�mnt kan marknadens v�rdering av ett b�rsnoterat f�retag
medf�ra ett positivt tryck p� ledning och anst�llda. Denna
marknadsv�rdering av bolaget kan ocks� fresta till kortsiktighet. (Gometz
et al, 1997) Vi anser att detta kan vara en fara vid f�retagets strategiska
planering d� den l�ngsiktiga l�nsamhetens betydelse enligt v�r mening kan
underkastas det kortsiktiga kassafl�det.

Vidare st�lls ibland formella krav p� att viktigare beslut i f�retaget m�ste
fattas p� bolagsst�mma, i vissa fall med kvalificerad majoritet.
Beslutsprocessen kan i och med detta bli f�rsenad j�mf�rt med om
f�retaget inte varit b�rsnoterat. Minoritets�gare kan ocks� g� emot och
motarbeta f�rslag fr�n styrelsen. (Boman, 1990) Vi menar att detta kan
medf�ra en tr�ghet vid strategiskt beslutsfattande.

Vi anser att det �r viktigt att v�ga f�rdelar och nackdelar med en
b�rsintroduktion innan den genomf�rs. Vidare menar vi att det �r viktigt
f�r ett f�retag som vill b�rsintroduceras att g�ra en ordentlig analys om vad
eventuella f�rdelar och nackdelar inneb�r f�r f�retaget s�v�l kortsiktigt
som l�ngsiktigt. Utifr�n det menar vi att det �r viktigt att f�retaget g�r



medvetna val vid en b�rsnoteringsprocess f�r att undvika of�rutsedda
konsekvenser medf�ljande b�rsnoteringen.

4.5 Inf�r b�rsintroduktionen

Stockholms Fondb�rs bolagskommitt� �r de som tar beslut om notering.
Besluten baseras i allm�nhet p� utredningar gjorda av externa revisorer.
Revisorerna g�r en noggrann pr�vning av huruvida bolagen har den
kapacitet som kr�vs f�r aktiemarknadsinformation, att de klarar kraven vad
g�ller ekonomistyrning, organisation samt aktiespridning. (Faktabok 1998)
Granskningen sammanst�lls i en rapport, vilken ligger till grund f�r
Fondb�rsens beslut om b�rsnotering. Fr�mst unders�ks styrsystem, extern
informationsgivning och finansiella nyckeltal. (Gometz et al, 1997) Boman
(1990) framh�ller att en b�rsnotering av f�retaget b�r v�xa fram efter ett
noggrant �verv�gande av l�ngsiktiga m�l samt konsekvensanalyser av
eventuella alternativ till kapitalanskaffning. N�r f�retaget beslutat om
b�rsintroduktion beh�ver ofta en del f�r�ndringar genomf�ras, s�rskilt i
f�mansbolag som tidigare p�tagligt dominerats av ett f�tal �gare (Gometz
et al, 1997).

4.5.1 B�rsprocessens olika steg

En b�rsnoteringsprocess kan delas in i flera steg, en del sker i samarbete
med Stockholms Fondb�rs och andra internt p�  f�retaget. De formella
stegen best�r av m�te med Fondb�rsen, prospektskrivande samt
b�rsrevisorernas granskning av f�retaget.  De interna stegen omfattar bl.a.
�tg�rder som kr�vs f�r att anpassa f�retaget efter de speciella
informationskrav som st�lls p� b�rsnoterade bolag. I samband med
b�rsnoteringen �r det brukligt att g�ra en nyemission f�r att erh�lla extra
kapital. �ven en utf�rs�ljning av befintliga �gares aktier �r brukligt f�r att
f� en st�rre �garspridning. (Gometz et al, 1997. Boman 1990)

M�te med fondb�rsen och b�rsrevisorns granskning

Vid ett f�rsta m�te tr�ffas f�retaget och fondb�rsen, f�r att f�retaget ska ge
en presentation av verksamheten och sina framtidsutsikter samt f�r att
diskutera noteringsprocessen. M�tets deltagare best�r oftast av b�rsledning,



bolagets VD och administrativ chef  samt n�gra representanter fr�n
fondkommission�ren om s�dan har utsetts. P� m�tet brukar b�rsledningen
ocks� diskutera vilken av b�rsrevisorerna som kan vara l�mplig att utf�ra
den unders�kning som kr�vs i samband med handl�ggningen av ans�kan.
B�rsrevisorn skall inte komma fr�n samma revisionsbyr� som f�retagets
ordinarie revisor. (Gometz et al, 1997. Boman 1990)

B�rsrevisorns unders�kning syftar till att bed�ma f�retaget utifr�n de
listningskrav som b�rsen har uppst�llt f�r de olika listorna. Den
efterf�ljande rapporten inneh�ller en rekommendation till b�rsen huruvida
bolaget ska registreras och om s� �r fallet p� vilken lista. Rapporten �r
normalt sett indelad i tre huvudomr�den, styrsystem, extern
informationsgivning och finansiella nyckeltal. Som bilaga i b�rsrevisorns
rapport ska alltid ett prospekt finnas med. (Gometz et al, 1997. Boman
1990)

Prospekt

Inf�r b�rsintroduktionen ska ett s.k. prospekt uppr�ttas, det �r det viktigaste
dokumentet inf�r marknadsnoteringen. I samband med en registrering p�
A-listan kallas det b�rsprospekt, ska f�retaget registreras p� O- eller OTC-
listan heter det noteringsprospekt, inneh�llet i prospekten ska dock vara
detsamma. Prospekten ska inneh�lla den aktuella finansiella st�llningen
samt de prognoser som f�retaget uppr�ttat. (Faktabok 1998) F�retaget
redog�r �ven f�r motiven bakom b�rsintroduktionen samt vilka m�l och
framtidsutsikter de anser sig ha (Gometz et al, 1997).

Prospektet �r det viktigaste beslutsunderlaget f�r potentiella investerare och
ska vara sakligt och koncentrerat till v�sentligheter. Prospektet kan fungera
som ett s�ljinstrument och f�r inte vinkla f�retagets framtidsutsikter p� ett
orealistiskt s�tt. Bolagets faktiska utveckling kommer under flera �r att
j�mf�ras med prospektet, vilket har p�verkan p� marknadens f�rtroende f�r
f�retaget och dess ledning. (Gometz et al, 1997) Mot bakgrund av att
marknadens f�rtroende �r mycket viktigt f�r f�retaget menar vi att
prospektets utformande �r avg�rande �ven f�r framtida v�rderingar av
f�retaget.

Bolagets styrelse b�r det yttersta ansvaret f�r inneh�llet i prospektet, men i
m�nga fall kan det vara l�mpligt att anlita en fondkommission�r som
r�dgivande vid uppr�ttandet av prospektet. �ven bolagets revisorer kan



f�rutom att granska prospektet, ocks� fungera som r�dgivare i fr�ga om
utformningen av den finansiella informationen. Tidigare ans�gs sex
m�nader vara ett tidsm�ssigt riktm�rke f�r uppr�ttandet av ett prospekt. P�
senare tid har emellertid denna tid minskats samtidigt som prospekten blivit
alltmer omfattande. (Gometz et al, 1997)

Efter att prospektet offentliggjorts s� att potentiella investerare kunnat ta
del av det, den n�dv�ndiga aktiespridningen uppn�tts och bolagskommitt�n
beslutat att notera f�retaget �terst�r att uppr�tta ett inregistreringskontrakt
alternativt ett noteringsavtal. N�r dessa �tg�rder �r vidtagna �r f�retaget
klart f�r att introduceras p� n�gon av b�rsens listor. (Gometz et al, 1997)

4.6 Krav fr�n b�rsen

N�r ett bolag introduceras p� b�rsen st�lls nya krav p� styrelsen, b�de
marknaden och fondb�rsen kr�ver att f� kontinuerlig information om
bolagets utveckling. Styrelsen b�r vara v�l f�rankrad i �garkretsen. Ett v�l
fungerande styrelsearbete g�r att marknadens f�rtroende f�r bolaget �kar
och det gynnar f�retaget genom en r�ttvis v�rdering. F�r att bolaget ska
uppn� f�rtroende fr�n marknaden kr�vs vidare att styrelsen �r sammansatt
p� ett l�mpligt s�tt. Generellt sett b�r styrelsen vara allsidigt sammansatt
och inneha den kompetens som �r n�dv�ndig. S�rskilt stor vikt l�ggs vid
kravet p� objektivitet. Till exempel b�r inte styrelsen ha varken direkta
eller indirekta ekonomiska kontakter med bolagets huvudaktie�gare. I
praktiken �r det emellertid inte s� att varje f�rbindelse mellan n�gon
styrelseledamot och huvudaktie�gare g�r att f�rtroendet f�r hela styrelsen
minskar. Det viktiga �r att styrelsen som helhet st�r fri fr�n f�rbindelser
med huvud�gare och f�retagsledning. B�rsen st�ller ocks� vissa krav p�
styrelsens s�tt att arbeta. Det viktigaste �r att styrelsens arbetss�tt �r s�dant
att det l�tt kan bed�mas utifr�n protokoll, beslutsunderlag samt
rapportering. (Gometz et al, 1997)

Stockholms fondb�rs har tre olika listor A-listan, OTC-listan och O-listan.
Varje lista har speciella krav som bolagen m�ste uppfylla f�r att noteras p�
respektive lista. F�r att ett bolag ska vara ber�ttigat till notering p� A-listan
eller OTC- listan ska minst tre �rs verifierbar historia finnas. Grundtanken
�r att bolaget har bedrivit i huvudsak samma verksamhet i samma
omfattning i minst tre �r inf�r b�rsintroduktionen. (Gometz et al, 1997)



Fondb�rsens l�mnar ett visst utrymme f�r undantag, bl.a. f�r s� kallade
avknoppningsbolag, d.v.s. bolag som varit en del av ett redan b�rsnoterat
bolag. Vid den h�r typen av undantag best�r det nya b�rsbolaget vanligtvis
av en viss verksamhet inom det gamla bolaget. Det har ocks� gjorts
undantag f�r bolag som fr�n en Óstabil och informationsm�ssigt
h�gkvalitativ milj�Ó (Gometz et al, 1997 sid 43). Om f�retaget inte kan
visa upp en tre�rig historia och �nd� vill b�rsintroduceras st�lls �nd� tv�
krav, dels ska bolaget kunna visa upp en proformaredovisning och dels
m�ste ett r�kenskaps�r omfattanden minst �tta m�nader kunna uppvisas.
Proformaredovisningen inneb�r att f�retagets historia rekonstrueras och det
ska vara med god precision och ska omfatta resultatr�kning, balansr�kning,
finansieringsanalyser samt nyckeltal. Alltf�r m�nga summariska poster
som inte g�r att f�redela utan grova schabloner �r inte acceptabla om
redovisningen ska ligga till grund f�r en b�rsintroduktion. (Gometz et al,
1997)

Oavsett vilken lista ett bolag ska noteras p� bed�ms vissa nyckeltal, bl.a.
r�ntabilitet. Nyckeltalen studeras f�r att se om bolaget har en rimlig
stabilitet och avkastningsf�rm�ga. F�r notering p� O-listan accepteras
ibland att bolag inte har den r�ntabilitet som normalt kr�vs och inom vissa
branscher har b�rsen ocks� accepterat att bolagen har negativt resultat. F�r
A-listan och OTC-listan kr�vs dock att f�retagen kan visa upp en vinst
under det senaste r�kenskaps�ret. Vinsten f�r inte vara marginell utan den
ska vara rimlig med tanke p� avkastningskrav marknaden har p� f�retag i
den aktuella branschen. (Gometz et al, 1997)

F�r notering p� A- och OTC-listorna har b�rsen vissa krav betr�ffande
ledning, ekonomistyrning och kapacitet f�r att informera marknaden. Detta
ska finnas dokumenterat redan innan introduktionen p� n�gon av dessa
listor blir aktuell. F�r introduktion p� O-listan �r kraven n�got l�gre, d�r
r�cker det att bolaget har f�ruts�ttningar uppfylla kraven betr�ffande
ledning, ekonomistyrning och information till aktiemarknaden. (Gometz et
al, 1997)

De vanligaste orsakerna till problem f�r bolag som vill in p� b�rsen �r
styrsystem och den externa informationsgivningen. Styrsystemet saknar
oftast dokumentation av den b�rsm�ssiga kvaliteten. Det kan exempelvis
bero p� att ledningen �r ny och d� �r det sv�rt f�r b�rsrevisorerna att veta
om b�rsm�ssig informationsberedskap f�religger. En annan anledning �r
om det �r stora differenser mellan budget och faktiskt utfall. (Gometz et al,
1997)



N�r den externa informationsgivningen granskas �r det i f�rsta hand
prospektet och den senaste �rsredovisningen som unders�ks. De problem
som kan uppst� vid granskning av prospektet �tg�rdas ofta under arbetets
g�ng. �r det problem med redovisningen kan det leda till en annan
bed�mning av att nyckeltalen som bolaget ber�knat och d� kan
introduktionen f�rsenas. (Gometz et al, 1997. Boman 1990)



5. F�r�ndring

D� vi avser att studera huruvida ett f�retags strategier eventuellt f�r�ndras
i samband med en b�rsintroduktion kommer vi i detta kapitel att beskriva
begreppet f�r�ndring. De teorier som vi har valt att ta upp �r endast ett
urval av det stora utbud som finns tillg�ngligt inom detta omr�de, vi har
dock valt teorier som vi anser representerar problemomr�det.
Inledningsvis ger vi definitioner av f�r�ndring f�r att skapa en bild av
f�reteelsen f�r�ndring. D�refter f�rklaras att f�r�ndring sker i ett
sammanhang. Vi kommer vidare att beskriva olika s�tt att se p�
f�r�ndringar f�r att ytterligare f�rtydliga denna bild. Begrepp s�som
evolution och revolution, inkrementella och strategiska f�r�ndringar,
f�r�ndringar i sm� steg eller i spr�ng samt proaktiva och reaktiva
f�r�ndringar anv�nds f�r att belysa begreppet f�r�ndring. Avslutningsvis
framh�ller vi tv� s�tt att se p� f�r�ndringsprocessen.

5.1 Definition av f�r�ndring

I litteratur som behandlar f�r�ndring �r det sv�rt att finna definitioner av
vad f�rfattarna avser med begreppet. Goodman och Kurke (1982) menar att
detta kan bero p� att f�rfattare utg�r fr�n att de flesta k�nner till begreppets
inneb�rd. Nedan f�ljer emellertid n�gra citat vilka vi menar beskriver
f�r�ndring p� ett bra s�tt.

ÓChange is doing something different.Ó Goodman och Kurke (1982, s 3)

ÓChange means the new state of things is different from the old state of
things.Ó French och Bell (1995, s 3)

Fritt �versatt anser Goodman och Kurke (1982) att f�r�ndring inneb�r att
g�ra n�got annorlunda, att forma om n�gonting. French och Bell (1995)
anser att f�r�ndring inneb�r att sakers tillst�nd �r annorlunda j�mf�rt med
ett tidigare tillst�nd. Gemensamt f�r dessa b�da definitioner menar vi �r att
n�r en f�r�ndring har skett s� �r det nya stadiet annorlunda, eller skilt fr�n
ett tidigare stadium. F�r�ndring kan d�rmed ses som skillnaden mellan tv�
stadier.



Pettigrew och Whipp (1993) anser att f�r�ndring kan betraktas som en
kontinuerlig process som sker inom ett givet sammanhang. N�r man
studerar f�r�ndring m�ste man d�rf�r ta h�nsyn till det sammanhang som
f�r�ndringen sker i. Faktorer som kan p�verka f�r�ndringen kan vara s�v�l
inre som yttre. Till exempel kan det omgivande samh�llet p�verka genom
faktorer s�som lagstiftning, konjunkturer, v�rderingar och opinioner, samt
den teknologiska utvecklingen (Abrahamsson, 1992).

5.2 Stora och sm� f�r�ndringar

F�ljande avsnitt kommer att beskriva f�r�ndring som evolution och
revolution, inkrementell eller strategisk samt i sm� steg eller i spr�ng.
Dessa begrepp menar vi �r olika f�rfattares s�tt att beskriva ungef�r samma
f�reteelser. Dessutom behandlar vi f�r�ndring som proaktiv eller reaktiv.
Genom att beskriva f�r�ndring �ven i dessa termer blir bilden
�verensst�mmande med v�rt syns�tt p� f�r�ndring.

F�r�ndring som evolution och revolution

Det finns olika s�tt att se p� f�r�ndring i en organisation. F�r�ndring kan
till exempel delas in i evolution och revolution. Evolution utg�rs av
f�r�ndringar som sker i l�pande utveckling medan revolution utg�rs av
f�r�ndringar som inneb�r en redesign av verksamheten. Dessa b�da
begrepp kan ocks� kopplas till reflektionen �ver f�r�ndringen d�r
revolutionen s�ledes ska inneb�ra en mer medvetet reflekterad f�r�ndring
�n evolutionen. (Goldkuhl och R�stlinger, 1994)

F�r�ndring som inkrementell eller strategisk

En annan dimension p� f�r�ndring �r skiljelinjen mellan inkrementella och
strategiska f�r�ndringar. Inkrementell f�r�ndring inneb�r att f�r�ndringen
�ger rum genom m�nga sm� f�r�ndringar. Ett antal inkrementella
f�r�ndringar kan slutligen summeras till en omfattande f�r�ndring.
Po�ngen med den inkrementella f�r�ndringen �r att den sker under en
relativt l�ng tid. Den strategiska f�r�ndringen sker n�r organisationen



genomg�r omfattande f�r�ndringar p� relativt kort tid. Med andra ord g�rs
stora f�r�ndringar relativt snabbt. (Jacobsen och Thorsvik, 1998)

F�r�ndring i sm� steg eller i spr�ng

En liknande diskussion kan ocks� f�ras i termer av f�r�ndring i sm� steg
eller i spr�ng. Spr�ngvisa f�r�ndringar beh�ver tid f�r mental f�rberedelse
och har l�nga efterverkningar. Den stegvisa f�r�ndringen ger m�jlighet att
hantera komplicerade problem. B�gge processerna beh�ver styras och
samordnas genom m�l och visioner. Genom att f�r�ndringsprocesser �r ett
risktagande skapas ocks� ett behov av legitimering och en mening med
f�r�ndringen ur strategisk synpunkt. (Bj�rk et al, 1990)

Stegvisa f�r�ndringar eller vardagsf�r�ndringar kr�ver en s�rskild
organisation om de ska prioriteras och uppm�rksammas i organisationen.
Det �r sv�rare att skapa ett engagemang och en uth�llighet som kr�vs f�r att
lyckas med den mer utdragna stegvisa f�r�ndringen. Den stegvisa
f�r�ndringen m�ste vidare vara v�l f�rankrad i f�retagskultur och
ledningsstil f�r att kunna p�verka skeenden i f�retaget. Ett �ppet klimat
med diskussioner om f�retagets interna och externa f�rh�llanden �r en
f�ruts�ttning f�r att skapa beredskap f�r f�r�ndring. Fler viktiga faktorer
som p�verkar m�jligheterna till f�r�ndring �r medvetandeg�rande om
f�r�ndringar, st�d fr�n ledning, samordning av olika utvecklingsinsatser,
allsidighet i problemformulering samt kontinuitet i inriktning och
ambitioner. (Bj�rk et al, 1990)

Bj�rk et al (1990) framh�ller ocks� vikten av ett l�ngsiktigt perspektiv n�r
man arbetar med stegvisa f�r�ndringar. I den v�sterl�ndska v�rlden har vi
ofta kortsiktiga krav p� oss vilket kan f�rsv�ra m�jligheterna till
l�ngsiktighet och insikten av nyttan med l�ngsiktighet. Ett exempel p�
kortsiktiga krav �r m�nads- och kvartalsrapporter samt avkastningskrav
fr�n aktie�gare.

F�r�ndring som proaktiv eller reaktiv

Parallellt med ovanst�ende beskrivningar av f�r�ndring kan den �ven ske
proaktivt eller reaktivt. Den  indelningen av f�r�ndringar �r enligt Jacobsen
och Thorsvik (1998) att de bygger p� f�rv�ntningar och genom detta kallas
f�r proaktiva, eller om de �r en reaktion p� redan �ndrade f�rh�llanden och



kan kallas reaktiva. En reaktiv f�r�ndring inneb�r att organisationen
f�r�ndrar utifr�n n�got som redan �gt rum, internt eller externt. En proaktiv
f�r�ndring inneb�r att man f�rs�ker �ndra i organisationen innan det
intr�ffar f�r�ndringar i omv�rlden eller internt i organisationen.

Vi har valt att ta med flera beskrivningar f�r att med hj�lp av flera
f�rfattare styrka v�r syn p� f�r�ndringsprocessen. Vi menar att f�retaget
kontinuerligt utvecklar verksamheten och p� s� s�tt genom evolution,
inkrementell f�r�ndring eller f�r�ndring i sm� steg f�r�ndrar sig. Parallellt
med denna f�r�ndringsprocess genomg�r enligt v�rt s�tt att se p�
f�r�ndring f�retaget ocks� med viss periodicitet mer genomgripande
f�r�ndringar vilka kan ben�mnas som f�r�ndring genom revolution,
strategisk f�r�ndring eller f�r�ndring i spr�ng. Dessutom kan f�r�ndringar
vara av proaktiv eller reaktiv karakt�r.

5.3 F�r�ndringsprocess

F�r�ndringsprocessen kan enligt Karltun (1996) beskrivas genom tv� olika
perspektiv, ett strategiskt och ett socialpsykologiskt. Det strategiska
perspektivet inneb�r att man g�r fr�n nuvarande tillst�nd till ett �nskat
tillst�nd, vilket utg�r m�let med f�r�ndringen. �verg�ngen till det �nskade
tillst�ndet planeras och styrs strategiskt och betraktas som en
transformering. Det alternativa socialpsykologiska perspektivet inneb�r
enligt Lewin (1951) att f�r�ndringen kan ses som en process i tre steg;
uppluckring, f�r�ndring och stabilisering. En diagnos st�lls p� situationen
och utifr�n denna planeras f�r�ndringen. I denna fas �r det viktigt att
medarbetarna inser behovet av att deras tidigare beteenden och
f�rest�llningsramar Óluckras uppÓ och en medvetenhet n�s om att en
f�r�ndring m�ste g�ras. I uppluckringsfasen �r det framf�rallt viktigt att
motivera medarbetarna till f�r�ndringen och att arbeta med det motst�nd
mot f�r�ndringen som kan uppkomma (Forslin och Thulestedt, 1993).

I sj�lva f�r�ndringsfasen formuleras och till�mpas nya l�sningar och nya
f�rh�llanden och f�rest�llningsramar f�rst�rks. Det �r viktigt att det finns
utrymme f�r reflektion �ver insatser och f�r att l�ra av sina erfarenheter.
Denna fas underl�ttas givetvis om f�retaget har insett behovet av
f�r�ndring i den tidigare fasen. I den slutliga fasen betonas att f�r�ndringen
inte slutar n�r f�r�ndringsfasen upph�r utan att det �r viktigt att f�rs�ka
stabilisera nya f�rh�llanden. Det nya konsolideras och bekr�ftas, det nya



tillst�ndet stabiliseras. (Schein, 1988; Forslin och Thulestedt, 1993) De
b�da perspektiven �sk�dligg�rs nedan i figur 3.2.

Figur 5.1. Olika f�r�ndringsperspektiv K�lla: Karltun, 1 996, sid. 16.
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6. Frontec

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att ge en kort beskrivning av
Frontec. F�rst ges en sammanfattande bakgrundsbeskrivning varefter
f�retagets aff�rsid� behandlas kortfattat. Ett avsnitt om Frontec idag
�terf�ljs d�refter av en beskrivning av f�retagets huvudsakliga
verksamhetsomr�den. Alla delar under avsnitt 6.1 bygger p� resultat fr�n
intervjuer samt material fr�n �rsredovisningar. D�refter f�ljer en kort
beskrivning av intervjupersonerna. Strukturen p� resten av kapitlet f�ljer
uppsatsens problemformuleringar. Avsnitten om f�retagets strategier f�re
respektive efter b�rsintroduktionen, strategi i samband med
b�rsintroduktionen samt hur f�retagets strategier f�r�ndras vid en
b�rsintroduktion tas upp i n�mnd ordning. Eftersom Frontec har en
struktur med starka dotterbolag har vi valt att genomf�ra det empiriska
arbetet p� huvudkontoret s�v�l som p� ett utav dotterbolagen. Detta f�r att
f�nga upp influenser ur olika infallsvinklar om f�retagets strategier.

Kapitlet �r uppbyggt p� de resultat som framkommit vid intervjuerna.
Dessa redovisar vi i l�pande text varvat med citat som styrker och ger
f�rtroende samtidigt som de g�r texten levande och intressant att l�sa.
Dessutom har vi anv�nt formell information fr�n �rsredovisningar till de
inledande avsnitten som beskriver Frontec.

6.1 F�retagsbeskrivning

I detta avsnitt kommer vi f�rst att ge en kort bakgrund av Frontec varefter
f�retagets aff�rside presenteras. D�refter kommer en kort beskrivning om
hur Frontec ser ut idag f�ljt av f�retagets huvudsakliga
verksamhetsomr�den.

6.1.1 Bakgrund

Verksamheten startades redan i mitten p� 1970-talet med tv� personer.
F�retaget v�xte och varum�rket Frontec bildades 1981. Verksamheten
utgjordes d� utav teknikkonsulting. Det innebar att f�retaget arbetade �t
utvecklingsavdelningar p� st�rre f�retag. Perioden 1981-1986 drevs
f�retaget som ett kommission�rsbolag till moderbolaget Teleplan. 1986



blev Frontec ett frist�ende aktiebolag, vilket det var �nda fram till
b�rsintroduktionen 1995. I Frontec ing�r flera regionala dotterbolag vilka
agerar utifr�n den egna marknadens f�ruts�ttningar. M�nga dotterbolag �r
uppdelade i en IT-del vilken utg�rs av eBusiness och en teknikdel.

6.1.2 Aff�rsid�n

Frontecs aff�rsid� har �nda sedan f�retaget startades varit att korta
ledtiderna i kunders aff�rsprocesser och projekt. F�retagets tekniska
l�sningar har givetvis �ndrats successivt genom �ren men grundid�n med
f�rkortning av kundernas ledtider har funnits kvar som det grundl�ggande
incitamentet f�r verksamheten.

6.1.3 Frontec idag

Frontec �r ett IT-f�retag med ca 1200 anst�llda och en oms�ttning 1999 p�
ca 1,2 mdr vilket var en �kning med 38% j�mf�rt med f�reg�ende �r.
Oms�ttningen per anst�lld �r allts� ca en miljon per anst�lld, vilket
st�mmer v�l �verens med branschens genomsnitt. Frontec beskriver sig
sj�lva som ett medelstort f�retag i branschen. De st�rsta konkurrenterna
inom eBusinessdelen �r CAP Gemini, Framfab samt Icon Medialab med
flera. P� tekniksidan utg�rs de mest tongivande konkurrenterna utav Sigma,
Enea och delar av Enator. Frontec framh�ller sj�lva kompetensen som sin
styrka j�mf�rt med konkurrenterna d� de har varit verksamma inom
uppbyggnad av eBusiness i tio �rs tid. �ven p� tekniksidan framh�ller
Frontec att de har arbetat med de stora teknikf�retagen i Sverige sedan
mitten av 1980-talet, vilket de menar har givit dem kompetens och gott
renomm�. F�retaget �r noterat  p� Stockholms fondb�rs O-lista.

6.1.4 Huvudsakliga verksamhetsomr�den

F�retaget har tre huvudsakliga verksamhetsomr�den. En del �r
produktrelaterad och ben�mns Viewlocity, den best�r fr�mst av en
programvara som �r framtagen f�r en internationell lansering. En annan del
�r den tekniska konsultingen och slutligen har de �ven en ren IT-
konsulting. Tidigare har alla verksamhetsomr�den funnits inom samma
bolag. F�r att f� en �kad tydlighet i sina k�rnverksamheter gentemot
investerarna har Frontec valt att renodla respektive verksamhet i egna



bolag. P� s� s�tt blir f�retagets profil tydligare och mer fokuserad. Det �r
ocks� viktigt f�r bolagets interna kommunikation att varje del av f�retaget
s�ker sitt kapital p� egen hand. P� s� s�tt undviks konflikter huruvida en
del av f�retaget finansieras av en annan del, vilket skulle kunna bli fallet i
en konsultverksamhet d�r medarbetarna v�rnar om f�retagets resultat och
f�ljer upp vilka m�jligheter de har att f� bonus.

IT-delen i Frontec har uppkommit genom ett stort antal f�rv�rv. F�rsta
f�rv�rvet skedde i mitten p� 80-talet. Sedan dess har f�rv�rv varit en
naturlig del av Frontecs expansion. IT-del och teknikdel har tidigare
betraktats som tv� separata aff�rsomr�den vilka bedrevs parallellt i syfte att
sprida risken.

IT-delen �r idag inriktad mot eBusiness och intelligent kommunikation.
Inom eBusiness inriktas verksamheten p� att hj�lpa kunderna med att skapa
nya aff�rsm�jligheter med Internet som marknadsplats och
distributionskanal. Med intelligent kommunikation menar Frontec att
utveckla totala kommunikationsl�sningar d�r tillg�nglighet och mobilitet �r
i fokus. Systemen som utvecklas inom detta omr�de best�r av produkter
med inbyggd intelligens. Frontecs kunder best�r i huvudsak av st�rre
f�retag och organisationer i Norden inom telekom, tillverkande industri,
offentlig verksamhet, handel och transport.

6.2 Intervjupersonerna

I f�ljande avsnitt kommer vi att kortfattat beskriva intervjupersonerna och
deras position inom f�retaget. F�rutom att presentera intervjupersonerna
vill vi ocks� belysa deras gedigna erfarenhet fr�n f�retaget, f�r att l�saren
ska f� en uppfattning om respondenternas m�jlighet att ge kvalitativa svar
vid intervjuerna. Vi har intervjuat fem personer p� strategiskt viktiga
positioner inom f�retaget.

Ann-Marie Fransson

Vi b�rjade med att intervjua Ann-Marie Fransson som �r marknadschef p�
en del av Frontec teknik. Hon b�rjade p� Frontec 1984 som teknikkonsult i
Stockholm. Sedermera har Ann-Marie Fransson varit verksam inom
Frontec i flera olika roller och inom olika delar av verksamheten. Hon har



verkat som konsult, s�ljare, VD f�r tv� dotterbolag samt personalchef.
Sedan 1998 ing�r hon i ledningsgruppen f�r Frontec Nordic.

Sune Fogelstr�m

D�refter intervjuades Sune Fogelstr�m som �r en av Frontecs grundare och
en av fem huvud�gare vilka tillsammans innehar 52% av r�sterna i bolaget.
Sune Fogelstr�m �r idag styrelsemedlem i Frontec och har s� varit i flera
�r. Dessutom arbetar han som konsult i ett antal olika projekt inom
f�retaget. F�r tillf�llet sitter han som tillf�rordnad VD i ett av
dotterbolagen. Sune Fogelstr�m har varit verksam sedan starten i mitten p�
1970-talet. Dessutom sitter han som styrelseledamot i fem andra IT-bolag.

Dennis Birgersson

Den tredje intervjun gjordes med Dennis Birgersson som �r VD f�r Frontec
eBusiness i Link�ping, vilket �r ett hel�gt dotterbolag till Frontec. Han har
varit verksam inom Frontec i tretton �r. Dennis Birgersson har varit VD i
tv� �r, dessf�rinnan var han verksam som managementkonsult i bolaget.
Tidigare arbetade han inom IDK konsult, vilket senare k�ptes upp av
Frontec.

Per Anders Jacobsson

Den fj�rde intervjun gjorde vi med Per-Anders Jacobsson. Han har nyligen
tilltr�tt som VD f�r Frontec Teknik i Link�ping. Innan det har han varit
verksam som vice VD i Frontec konsulter i Link�ping under tv� �r. Han
har under en l�ngre tid fungerat som teknikkonsult i ett flertal bolag, vilket
har givit honom en gedigen erfarenhet fr�n branschen. Med ett �rs uppeh�ll
f�r arbete p� ett amerikanskt konsultbolag har han funnits inom Frontec
sedan 1990.

Anders Eriksson

Femte intervjun gjordes med Anders Eriksson. Hans befattning p� Frontec
idag �r VD f�r Frontec teknik. Under �ret kommer Frontec teknik att byta
namn till Blue labs och noteras p� Stockholms fondb�rs. Innan han blev



VD f�r Frontec teknik var han VD f�r Frontec Nordic, vilket inneh�ll b�de
eBusiness och teknik. Anders Eriksson har arbetat i Frontec sedan 1991,
fr�n b�rjan arbetade han med att bygga upp konsultverksamheten i
Link�ping.

6.3 Hur s�g f�retagets strategier ut f�re
b�rsintroduktionen?

I detta avsnitt redog�r vi f�r Frontecs strategier f�re b�rsintroduktionen.
F�re b�rsintroduktionen hade Frontec ett flertal strategier vilka ber�rde
olika omr�den inom f�retaget. Vi har indelat strategierna i aff�rsstrategier
och strategier f�r expansion d�r strategier f�r finansiering av expansion
ocks� ing�r. H�r tar vi �ven upp finansiering av befintlig verksamhet. N�r
vi beskriver Frontecs aff�rsstrategier �terkommer vi till v�rt i
referensramen definierade strategisyns�tt. Vi menar s�ledes att alla
strateginiv�er som n�mns i referensramen m�ste ing� i aff�rsstrategierna
f�r att helheten att bedriva verksamheten skall v�vas samman. Strategierna
f�r expansion innefattar enligt v�rt syns�tt strategier  f�r generisk tillv�xt
och strategier f�r tillv�xt genom f�rv�rv.

6.3.1 Aff�rsstrategier

En genomgripande aff�rsstrategi som Frontec arbetade utifr�n var att
utveckla starka dotterbolag vilka p� egen kraft enligt den lokala
marknadens f�ruts�ttningar anpassade verksamheten. Detta f�rs�kte man
uppn� genom att skapa en f�retagskultur med sj�lvst�ndiga dotterbolag.
Frontec hade en gemensam syn p� vilka tj�nster och verksamheter som
�vergripande skulle bedrivas. D�refter var det upp till varje dotterbolag att
vidareutveckla och anpassa verksamheten till den lokala marknaden. Detta
illustreras p� ett bra s�tt genom nedanst�ende citat:

ÓFrontecs strategi vilken jag uppfattade att de var v�ldigt �verens om, var
ju att bygga en f�retagskultur som egentligen byggde p� v�ldigt starka
dotterbolag som p� egen kraft utvecklade marknad och verksamhet p�
respektive ort.Ó

Dennis Birgersson, VD Frontec eBusiness Link�ping



F�retagets strategier gentemot dotterbolagen utgjordes mer av v�rderingar
om hur verksamheten skulle bedrivas och vilken approach f�retaget skulle
ha gentemot kunder och inom f�retaget �n uttalade strategier om antal
marknadsandelar och l�nsamhetsm�tt. Denna strategi skulle ocks� kunna
liknas vid en typ av f�retagskultur d�r stort handlingsutrymme l�mnades
till bolagscheferna. F�ljande citat st�rker att dotterbolagen har stort
handlingsutrymme:

Ó Strategierna har inte varit uttalade i x antal marknadsandelar d�r, x
antal personer p� det segmentet och s� vidare. Det har mer handlat om
vilken verksamhet vi skall st� f�r och vilka v�rderingar som fanns i
kontakten med kunderna och inom f�retaget.Ó

Dennis Birgersson, VD Frontec eBusiness Link�ping

Inf�r b�rsintroduktionen var strategin vidare att investerarna skulle kunna
placera riskkapital  i ett utvecklingsprojekt kombinerat med en befintlig
konsultverksamhet som generade ett kassafl�de.

Vidare �vertr�ffade Frontec f�re b�rsintroduktionen sina budgeterade m�l
b�de vad g�ller tillv�xt och resultat med r�ge. Bidragande orsaker till detta
var bland annat att bolaget inte var publikt, arbetade  i en  v�l kontrollerad
milj� och hade en liten tight ledningsgrupp. Frontec hade ocks� ett
egenh�ndigt utvecklat budgeteringssystem med en mycket god kontroll p�
budgeteringsprocessen och investeringsprocessen. F�ljande citat belyser
den goda kontrollen �ver budgeteringsprocessen:

ÓJag tror inte att vi missade en budget fr�n 1981 fram till
b�rsintroduktionen.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

�nda sedan 1970-talet har en aff�rsstrategi p� den tekniska sidan varit att
ha en effektiv produktutveckling f�r att snabbt kunna utveckla nya
produkter. Under �ren har givetvis tekniken f�r�ndrats men det
grundl�ggande kravet har hela tiden varit detsamma.



6.3.2 Strategier f�r Frontecs expansion

F�re b�rsintroduktionen var en viktig strategi f�r Frontec att expandera
verksamheten och hitta fler verksamhetsomr�den. Expansionen var t�nkt att
ske s�v�l organiskt som via f�rv�rv av andra bolag. Frontec har sedan l�ngt
tillbaka expanderat med hj�lp av f�rv�rv, vilket alltid har funnits med som
en integrerad del av aff�rsutvecklingen. Strategierna f�r f�rv�rv av andra
bolag byggde p� att dotterbolagen sj�lvst�ndigt i den egna ekonomiska och
geografiska sf�ren s�kte efter l�mpliga objekt f�r uppk�p. En �vergripande
strategi har varit att ha en god ekonomisk beredskap f�r att g�ra f�rv�rv i
l�gkonjunktur d� bolagen �r billiga och l�tta att komma �ver. Strategierna
f�r organisk tillv�xt byggde p� traineeprogram. En annan strategi att
expandera har varit utveckling av ett nytt verksamhetsomr�de best�ende av
en programvara f�r internationell lansering, fr�mst p� USA-marknaden.
Programvaran ben�mns AMTrix och utg�r basen f�r Viewlocity, som
under kommande �r introduceras p� Nasdaqb�rsen. Aff�rsutvecklingen
sammanh�rande med den h�r programvaran var en strategi att bredda
verksamheten f�r att  minska os�kerheten i f�retagets kassafl�de. Detta var
ett s�tt att sprida risken p� flera verksamheter. Nedan f�ljer n�gra citat som
beskriver Frontecs strategi f�r expansion f�re b�rsintroduktionen:

ÓFrontec har historiskt sett gjort r�tt mycke f�rv�rv.Ó

Anders Eriksson, VD Frontec teknik

ÓVi hade hela tiden str�vat efter ett annat ben, vi ans�g att det var f�r stor
risk att bara finnas i konsultverksamhetenÓ

Dennis Birgersson, VD Frontec eBusiness Link�ping

ÓFrontec �r till stora delar uppbyggt genom f�rv�rvÓ

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

All expansion �r kapitalkr�vande. Frontec har finansierat den kraftiga
expansionen p� olika s�tt. F�rv�rv har traditionellt s�tt finansierats med
fr�mmande kapital dels fr�n bank och dels genom f�rlagsl�n fr�n
medarbetare. Tidigare har Frontec f�rs�kt att finansiera



programvaruutvecklingen av AMTrix direkt �ver resultatr�kningen ifr�n
konsultverksamheten. Detta innebar att konsultverksamheten finansierade
programvaruutvecklingen och det skapade problem internt. Personalen
inom konsultverksamheten ifr�gasatte att deras vinst anv�ndes till att
utveckla en helt annan verksamhet.

6.4 Frontecs strategier i samband med
b�rsintroduktionen

I detta avsnitt redog�r vi f�r olika sk�l som Frontec hade f�r att genomf�ra
en b�rsintroduktion samt de konsekvenser det kan ha medf�rt f�r
strategierna.

Strategin vid b�rsintroduktionen var att klara av att finansiera
investeringarna i programvaruverksamheten samt internationaliseringen av
den med hj�lp av riskkapital fr�n b�rsen. Parallellt med detta innefattade
ocks� strategin att driva l�nsam konsultverksamhet. Strategin mot
investerarna var p� s� s�tt att erbjuda en balanserad risk i f�retaget och
d�rmed aktien. Sedermera visade det sig att investerarna inte var villiga att
betala f�r att f�retaget sj�lva sprider risken, men detta var strategin mot
investerarna. Nedan f�ljer n�gra citat som belyser motiv f�r
b�rsintroduktionen samt en av strategierna vid introduktionen:

ÓN�r vi skrev prospektet s� ville vi ha internationalisering, h�g risk,
programvaruverksamhet � ena sidan och en konsultverksamhet med en
hygglig och trygg utveckling � andra sidan. Och detta t�nkte vi skulle
kunna balansera varandra hyggligt.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

ÓHuvudmotivet till b�rsintroduktionen var en investering i en internationell
programvaruverksamhet som idag heter Viewlocity.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec



ÓFrontec hade en programvara som hette AMTrix och skulle introduceras
p� en v�rldsmarknad, det var ju egentligen anledningen till att man
beh�vde riskkapital.Ó

Anders Eriksson, VD Frontec teknik

Bortsett fr�n de rent industriella sk�len fanns ytterligare ett sk�l till
b�rsintroduktionen. Som vi tidigare n�mnt var tillv�xten i bolaget
finansierat med hj�lp av f�rlagsl�n fr�n medarbetarna och att g�ra
medarbetarnas aktieinnehav mer likvida var en bidragande orsak till
b�rsintroduktionen. Det var inget avg�rande sk�l men det fanns �nd� med
som en bidragande orsak till beslutet. Citaten nedan tar upp en orsak till
b�rsintroduktionen:

ÓEn bidragande orsak tror jag ocks� var att �garna ville g�ra aktierna
likvida.Ó

Per-Anders Jacobsson VD Frontec Teknik i Link�ping

ÓVi hade finansierat tillv�xten med ett konvertibelt f�rlagsl�n till
medarbetarna och i och med det fanns det ett underliggande sk�l att ge
dem m�jligheten att kunna g�ra n�got av de aktier som de fick d�. Det var
egentligen inget avg�rande sk�l men det fanns d�r.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

6.5 Hur ser f�retagets strategier ut efter
b�rsintroduktionen?

Detta avsnitt beskriver Frontecs strategier efter b�rsintroduktionen. �ven
h�r har vi delat in strategierna i aff�rsstrategier, strategier f�r expansion
och strategier f�r finansiering av expansion och befintlig verksamhet.

6.5.1 Aff�rsstrategier



Frontec har �ven efter b�rsintroduktionen fortsatt p� den inslagna strategin
med starka dotterbolag styrda av respektive dotterbolagsstyrelse och med
anpassad verksamhet efter den lokala marknadens f�ruts�ttningar. Strategin
med gemensam syn p� vilka tj�nster och verksamheter som �vergripande
skall bedrivas kvarst�r. F�r�ndringar sker givetvis i takt med utvecklingen
men aff�rsstrategin med en gemensam syn p� den verksamhet som
�vergripande skall bedrivas kvarst�r. Strategin kan allts� fortfarande liknas
vid en typ av f�retagskultur d�r stort handlingsutrymme l�mnas till
bolagscheferna.

Efter en tid p� b�rsen visade det sig att strategin d�r investerarna hade
m�jlighet att placera riskkapital i ett utvecklingsprojekt kombinerat med en
befintlig konsultverksamhet som generade ett kassafl�de inte fungerade.
Det har framkommit att tre generationer av strategier avseende
riskspridning i f�retaget kan urskiljas. Inf�r b�rsintroduktionen dominerade
balansid�n med utvecklingsprojekt kombinerat med en konsultverksamhet
vilken genererade ett positivt kassafl�de. Efter b�rsintroduktionen bestod
strategin av att renodla verksamheterna. Den tredje generationens strategi
bygger vidare med en ytterligare renodling d�r varje verksamhet p� egen
hand finansierar sitt riskkapital fr�n b�rsen. En bakomliggande faktor till
utvecklingen mot den tredje generationens strategier �r som vi tidigare
n�mnt  a t t  konsul tverksamheten  har  f� t t  f inans ie ra
programvaruverksamheten, vilket har skapat disharmoni hos medarbetarna
i de olika verksamheterna. Genom att renodla verksamheterna var strategin
att l�sa �ven dessa organisationsteoretiska problem.

Efter b�rsintroduktionen hade Frontec sv�rt med prognosuppfyllelser
beroende p� att USA-introduktionen av AMTrix var mer resurskr�vande �n
planerat. Detta fick konsekvenser f�r Frontecs resultat, vilket belastades
h � r t  a v  p r o g r a m v a r u v e r k s a m h e t e n .  V i d a r e  b l e v
produktutvecklingssituationen med AMTrix v�ldigt sv�r att prediktera
vilket ocks� bidrog till sv�righeterna med prognosuppfyllelsen. Citatet
nedan �sk�dligg�r problematiken kring AMTrix:

ÓAMTrix �r etablerad runt om i v�rlden, men inte utan bekymmer. Det har
ju kostat oss massor av pengar och har medf�rt att vi visat negativa siffror
i princip sedan b�rsintroduktionen.Ó

Ann-Marie Fransson, marknadschef Frontec



Frontec vinnl�gger sig ocks� mer om att verkligen ha l�ngsiktiga m�l efter
b�rsintroduktionen j�mf�rt med innan. Vidare diskuteras m�len mer ur ett
aktie�garperspektiv d� Frontec menar  att det mest prim�ra m�let �r att
h�lla aktie�garna n�jda.

Efter b�rsintroduktionen drog Frontec ned lite p� f�rv�rvstakten f�r att
konsolidera verksamheten och �ven l�gga fokus p� att genomf�ra
internationaliseringen av programvaran AMTrix. Att f�rv�rvstakten drogs
ned styrks nedan utav en av intervjupersonerna:

ÓMan kommer in i en fas av konsolidering och f�r jobba f�r att f� ihop
verksamhetenÓ

Ann-Marie Fransson, marknadschef Frontec

En strategi gentemot kunderna �r att Frontec profilerar sig som ett f�retaget
med stor branscherfarenhet. Vidare framh�ller Frontec att v�lutbildade
konsulter med gedigen erfarenhet �r en viktig parameter i relationen till
kunderna. Frontec v�nder sig fr�mst till stora f�retag med en h�g
teknologisk niv� och stor finansiell kapacitet. Detta kr�ver stor erfarenhet
och en h�g utbildningsniv� bland de anst�llda. Dennis Birgersson beskriver
strategin mot kunderna p� f�ljande s�tt:

ÓVi proklamerar att vi s�ljer ett individ och ett strukturkapital som f� kan
matcha.Ó

Dennis Birgersson, VD Frontec eBusiness Link�ping

6.5.2 Strategier f�r Frontecs expansion

Strategier som har f�r�ndrats efter b�rsintroduktionen �r f�rv�rvs och
tillv�xtstrategierna. Innan b�rsintroduktionen togs ingen h�nsyn till
skillnaden i generisk och f�rv�rvad tillv�xt. N�r ett b�rsnoterad bolag
f�rv�rvas ing�r ofta goodwill i k�pet, vilket medf�r att resultatet i bolaget
f�rs�mras p� grund av goodwillavskrivningar. �ven generisk tillv�xt med
stora traineeprogram medf�r stora kostnader vilka p�verkar resultatet
v�ldigt kraftigt. Dessa tillv�xtstrategier skiljer Frontec p� efter
b�rsintroduktionen. Detta beror p� att marknaden �r medveten om att
expansion genom f�rv�rv medf�r kostnader i form av



goodwillavskrivningar. Eftersom b�rsv�rdet �r viktigt f�r Frontec s�
f�r�ndrades tillv�xtstrategin fr�n att ha haft b�de generisk tillv�xt och
tillv�xt genom f�rv�rv, till att �verv�gande omfatta f�rv�rv. Detta har skett
trots att Frontec anser att generisk tillv�xt ger en s�krare och b�ttre
verksamhet och egentligen menar att de olika tillv�xtstrategierna inte b�r
st�llas mot varandra d� b�da har sina f�rdelar.

Efter b�rsintroduktionen tillf�rdes eget kapital fr�n b�rsen och det
anv�ndes fr�mst till att finansiera programvaruutvecklingen. Det var en v�l
fungerande strategi s� l�nge som programvaruutvecklingen h�ll sig inom
budgeterade ramar. Parallellt med att tillf�rt kapital finansierade
programvaruutvecklingen s� finansierade konsultverksamheten sig sj�lv.



6.6 Hur p�verkades Frontecs strategier av
b�rsintroduktionen?

F�r att styrka �verskriften och p�visa att det har skett en strategif�r�ndring
i Frontec i och med b�rsintroduktionen har vi valt att inleda avsnittet med
ett citat.

ÓJag vill bara po�ngtera att jag tror att det �r en v�ldig skillnad att vara
ett b�rsnoterat bolag j�mf�rt med att inte vara det. Det �r en skillnad som
inte g�r att s�tta p� pr�nt genom att s�ga att nu har vi skrivit fler
strategier.Ó

Dennis Birgersson, VD Frontec eBusiness Link�ping

Det har vid intervjuerna framkommit att en av strategierna f�re
b�rsintroduktionen var att bredda verksamheten och p� s� s�tt �stadkomma
en balanserad risk inom bolaget. Efter b�rsintroduktionen menar
intervjupersonerna att denna strategi ist�llet har utvecklats i motsatt
riktning, med en avsmalning och renodling av verksamheterna. Detta
�sk�dligg�rs bland annat av f�ljande citat.

ÓInnan b�rsintroduktionen hade vi en strategi att bredda oss, egentligen
tv�rtemot vad vi g�r idag n�r vi smalnar av verksamheten och renodlar
den.Ó

Anders Eriksson, VD Frontec teknik

Det faktum att konsultverksamheten var sj�lvfinansierande samtidigt som
programvaruutvecklingen kontinuerligt kr�vde kapital medf�rde att bolaget
blev otydligt f�r finansi�rerna. Marknaden hade sv�rt att se naturlig
koppling mellan programvaruverksamheten och konsultverksamheten.
Finansi�rerna menade att de sj�lva kunde b�ra risken antingen i
programvaruverksamheten eller i form av tillv�xt i konsultverksamheten.
Eftersom marknaden inte attraheras av att f�retagen sj�lva ombes�rjde
riskspridningen tvingades Frontec byta strategi. Den nya strategin byggde
p� att renodla verksamheterna och l�ta varje verksamhet sj�lv s�ka
riskkapital p� b�rsen och p� s� s�tt finansiera sin verksamhet. Anledningen



till renodlingen av verksamheterna beskriver en av  intervjupersonerna p�
f�ljande s�tt:

ÓFinansi�rerna s�g inte de kommunicerande k�rlen mellan
verksamheterna.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

Den h�r strategiinriktningen att varje verksamhet sj�lv s�ker riskkapital har
vidh�llits n�r programvaruverksamheten Viewlocity introduceras p�
Nasdaqb�rsen och p� s�tt s�ker sitt eget riskkapital. Dessutom kommer
konsultverksamheten som �r noterad p� Stockholmsb�rsen ocks� att klyvas
i tv� delar,  eBusiness-delen och  teknikdelen vilka kommer att noteras p�
b�rsen var f�r sig. Detta g�rs eftersom marknaden efterfr�gar renodlade
verksamheter i bolagen. P� s� s�tt har strategin �ndrats till f�ljd av
b�rsintroduktionen. Ett av flera s�tt som intervjupersonerna beskriver detta
p� f�ljer i citatet nedan:

ÓTrenden just nu �r den att investerarna vill se v�ldigt enkla bolag, man
vill inte ha komplicerade bolag med en massa mystiska synergier som inte
finns. Utan det �r b�ttre att stycka upp verksamheten i de enkla och klara
delar som finns och driva dem var f�r sig.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

F�re b�rsintroduktionen rapporterade Frontec verksamhetens resultat
m�nadsvis. Eftersom m�nga medarbetare ocks� �r del�gare hade de ett stort
intresse av den ekonomiska uppf�ljningen. Ett bra exempel som belyser
detta �r ett gjort f�rv�rv finansierat med f�rlagsl�n fr�n medarbetarna.
Frontec blev genom det h�ga engagemanget hos medarbetarna st�ndigt
utv�rderade av dessa. Detta bidrog ocks� till ett fokus p� l�nsamheten i
hela organisationen. F�r att ytterligare belysa fokuseringen p� l�nsamheten
har vi citerat en av intervjupersonerna nedan:



ÓDu har ju aktie�garna omkring dig varje dag och Óbolagsst�mmaÓ i
princip varje m�nad.Ó

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

Resultatet av intervjuerna visar att resultatrapporteringen i Frontec �r ett
s�tt att f�lja upp strategier och uppsatta m�l. Resultatrapporteringen var
som vi tidigare n�mnt t�t innan b�rsintroduktionen och Frontec bildades
ursprungligen bland annat f�r att det fanns ett missn�je hos blivande
Frontec med resultatrapporteringen fr�n det d�varande moderbolaget.
Sedan b�rsnoteringen upplever Frontec att resultatrapporteringen har blivit
mindre frekvent och som alla andra b�rsnoterade bolag fokuserad mot
kvartalsrapporter, halv�rsrapporter och �rsredovisningar. F�re
b�rsintroduktionen var rapporteringen mer informell och ostrukturerad
samt �ppen gentemot medarbetarna. Efter b�rsintroduktionen utformades
rapporteringen mer formellt. Informationen var ocks� styrd av insiderlagar,
vilket gjorde att f�retaget tvingades vara mer restriktivt med
informationsfl�det. Det m�rks ocks� p� rapporteringen att det �r en st�rre
fokusering p� att skapa v�rde �t �garna efter b�rsintroduktionen. En av
intervjupersonerna beskriver den �kade fokuseringen p� kvartalsrapporter
p� f�ljande s�tt:

Ó�r det n�gon stor aff�r s� �r det klart att man vill ha in den p� Ór�ttÓ
sida kvartalsskiftetÓ

Ann-Marie Fransson, marknadschef Frontec

Det blir �ven viktigt att f�retaget g�r prognoser eftersom analytiker annars
g�r egna prognoser, vilka kan signalera ett orealistiskt resultat som i
j�mf�relse med resultatrapporten kan f� konsekvenser f�r aktiev�rdet.

Det faktum att Frontec haft industriella �gare har p�verkat deras strategier
s�v�l f�re som efter b�rsintroduktionen. Vissa av de industriella �garna har
haft egna id�er om och �sikter om hur verksamheten ska bedrivas. Detta
har enligt intervjupersonerna klart p�verkat strategierna, exakt hur har dock
inte framkommit. Det har ocks� framkommit att ett f�retag av Frontecs
storlek beh�ver en industriell �gare f�r att utvecklas p� ett bra s�tt. I de fall
styrelsemedlemmarna representerar en betydande del av kapitalet blir det
ocks� ett annat tryck i styrelsedebatterna. De styrelsemedlemmar som



representerar kapital m�ste vara mycket mer f�rsiktiga och ha en vilja med
bolaget eftersom styrelsearbetet kan p�verka den egna kapitalavkastningen.
Den operativa sidan m�ste �ven ta st�rre h�nsyn till styrelsemedlemmar
med betydande kapitalinnehav. F�ljande citat beskriver p� ett bra s�tt
f�retagets syn p� �gandet:

ÓJag tror att det skall vara en kombination av finansiellt och industriellt
�gande s� utvecklas bolaget b�ttreÓ

Sune Fogelstr�m, en av fem huvud�gare och styrelseledamot Frontec

Efter b�rsintroduktionen arbetar Frontec mer med visioner och m�lbilder.
En m�lbild s�tts upp och f�retaget styr mot den samtidigt som de f�rs�ker
f�nga upp de tillf�lligheter som dyker upp p� v�gen dit och som passar in i
den uppsatta m�lbilden. Samtidigt m�ste de strategier och m�lbilder som
utarbetas vara mer genomt�nkta.

Att bli ett publikt bolag i och med en b�rsnotering har medf�rt att Frontec
blivit intressant f�r investerare och detta har st�llt krav p� en allm�n
uppstramning i bolaget. Omv�rlden utv�rderar och kommenterar bolaget
och nyanst�llda har f�rv�ntningar som motsvarar den nya rollen f�retaget
har klivit in i. Ovanst�ende �r i sig ingen strategi men kan enligt
intervjupersonerna p�verka dessa.

Strategif�r�ndringarna med renodling av verksamheterna och att dessa
s�ker riskkapital var f�r sig, gjordes bland annat f�r att f�rb�ttra bolagets
l�nsamhet. En av de underliggande orsakerna till detta var att
programvaruverksamheten som sedermera blev Viewlocity kr�vde en
l�ngre investeringscykel �n ber�knat. Genom att s�ka eget kapital till
programvaruverksamheten undvek Frontec att ta kapacitet fr�n
konsultverksamheten f�r att finansiera detta.

Den tidigare n�mnda fokuseringen mot kvartalsrapporter, halv�rsrapporter
och �rsbokslut som b�rsintroduktionen medf�rt har �kat pressen p� en
kortsiktig l�nsamhet eftersom marknaden l�gger stor vikt vid dessa.



7. Analys

I detta kapitel kommer vi att analysera de empiriska resultaten med hj�lp
av den teoretiska referensramen. Analysen avser att diskutera Frontecs
strategier med h�nsyn tagen till uppsatsens problemformeleringar och
syfte. Analysens struktur f�ljer de i empirin utkristalliserade
strategiomr�dena, aff�rsstrategi, strategi f�r expansion samt strategier i
samband med b�rsintroduktion. Vi har fr�ng�tt strukturen i empirin vilken
utgjordes av problemformuleringarna som huvudrubriker och valt denna
uppdelningen f�r att ge en �vergripande bild �ver de f�r�ndringar
b�rsintroduktionen medf�rde. Vi avser p� s� s�tt att f�rtydliga hela
f�r�ndringsprocessen och analysera denna. D�rf�r behandlar vi varje
strategif�r�ndring separat. Vi menar att det inte �r m�jligt att h�r f�lja
problemformuleringarna som struktur eftersom uppf�ljning av
strategif�r�ndring inte �r m�jlig om detta g�rs. Detta resonemang anser vi
ytterligare styrks av att vi endast ser problemformuleringarna som ett
verktyg f�r att besvara syftet. Vi menar att �ven likheter i strategiska
t�nkandet �r av intresse varf�r �ven dessa behandlas. Inledningsvis ber�rs
Frontecs  aff�rsstrategier varefter strategier f�r expansion diskuteras.
Strategier i samband med b�rsintroduktionen kommer att v�vas in i dessa
b�da huvudomr�den f�r att tydligg�ra hur Frontec har utvecklat sina
strategier. Fortl�pande genom analysens alla avsnitt kommer en diskussion
om f�r�ndringarna inom de olika strategiomr�dena att f�ras. I kapitlet
kommer avslutningsvis  eventuella m�jligheter till analytiska
generaliseringar att diskuteras.

7.1 Aff�rsstrategier

I det h�r avsnittet kommer vi att analysera Frontecs aff�rsstrategier f�re,
efter och i samband med b�rsintroduktionen. Vi menar att aff�rsstrategier
�r en viktig typ av strategier som har framkommit vid den empiriska
unders�kningen. N�r vi beskriver Frontecs aff�rsstrategier  vill vi �terigen
framh�lla att v�rt syns�tt involverar alla strateginiv�er som n�mns i
referensramen f�r att helheten att bedriva verksamheten skall v�vas
samman.



7.1.1 Strategif�r�ndringar i samband med b�rsintroduktionen

Goodman och Kurke (1982) menar att f�r�ndring inneb�r att g�ra
n�gonting annorlunda, att forma om n�gonting. Pettigrew och Wipp (1993)
anser att f�r�ndring b�r betraktas som en kontinuerlig process som sker i
ett givet sammanhang. D�rf�r b�r h�nsyn tas till det sammanhang
f�r�ndringen sker i vid studier av f�r�ndringar. Vidare framh�ller Goldkuhl
och R�stlinger (1994) att f�r�ndringar kan delas in i evolution och
revolution d�r evolution inneb�r f�r�ndringar som sker fortl�pande genom
utveckling av verksamheten och revolution innefattar en mer
genomgripande redesign av verksamheten. F�r�ndringar kan enligt
Jacobsen och Thorsvik (1998) ocks� beskrivas som proaktiva eller reaktiva.
Proaktiva f�r�ndringar bygger p� f�rv�ntningar medan reaktiva
f�r�ndringar �r en reaktion p� �ndrade f�rh�llanden. En annan dimension
av f�r�ndring beskriver  Jacobsen och Thorsvik (1998) som inkrementell
eller strategisk. Inkrementella f�r�ndringar sker i m�nga sm� steg under en
relativt l�ng period. Strategiska f�r�ndringar � andra sidan inneb�r
omfattande f�r�ndringar under relativt kort tid.

Vi menar att b�rsintroduktionen inneb�r en f�r�ndring eller att g�ra n�got
annorlunda enligt Goodman och Kurkes (1982) definition av f�r�ndring.
Vidare vill vi framh�lla att sammanhanget som Pettigrew och Wipp (1993)
menar att h�nsyn b�r tagas till vid studiet av f�r�ndring i v�rt fall �r
b�rsintroduktionen. Genom de �ndrade rapporteringsrutinerna f�r att m�ta
kraven fr�n Stockholms fondb�rs menar vi att f�retaget har genomg�tt en
reaktiv f�r�ndring. I och med att en revolution i detta sammanhang inneb�r
en medveten f�r�ndring anser vi att de �ndrade rapporteringsrutinerna,
vilka har skett uttalat medvetet, kan definieras som en f�r�ndring av
revolution�r typ. D�remot kan f�r�ndringen att n�rma sig och genomf�ra
en b�rsintroduktion ses som en evolution�r f�r�ndring, det vill s�ga att
genomg� en b�rsintroduktion kan ses som en utveckling av f�retaget.
V�gen fram mot b�rsintroduktionen kan ses som inkrementell eftersom den
best�r av m�nga sm� steg som sker under en relativt l�ng period. Detta
leder slutligen fram till sj�lva b�rsintroduktionen vilken omfattar stora
f�r�ndringar f�r f�retaget p� relativt kort tid och d�rf�r kan ses som en
strategisk f�r�ndring.



7.1.2 Moderbolag och dotterbolag

Resultatet av intervjuerna har visat att en genomgripande aff�rsstrategi f�re
b�rsintroduktionen var att utveckla starka dotterbolag vilka av egen kraft
anpassade verksamheten enligt de lokala f�ruts�ttningarna. Parallellt med
detta hade moderbolaget en �vergripande syn p� verksamheter som var
gemensamma f�r hela bolaget. Vidare framkom att strategierna gentemot
dotterbolagen fr�mst kunde liknas vid en typ av f�retagskultur med stort
handlingsutrymme f�r bolagscheferna. Denna �vergripande gemensamma
syn p� tj�nster och verksamheter fr�n moderbolaget kombinerat med starka
dotterbolag med stort handlingsutrymme har i stor utstr�ckning kvarst�tt
�ven efter b�rsintroduktionen.

I referensramen har vi framh�llit Mintzbergs fem P som ett bra s�tt att
beskriva strategi som en helhet. Strategi som position inriktas p� f�retaget i
f�rh�llande till sin omgivning. F�retaget p�verkas av sin konkurrensmilj�
och strategi som position �r ett s�tt att anpassa f�retagets interna
f�ruts�ttningar till den externa omgivningen. Vidare betonar strategi som
perspektiv det kollektiva t�nkandet i f�retaget. Tonvikten l�ggs p� hur
viktiga id�er skall delas utav anst�llda. Strategi som perspektiv skulle p� s�
s�tt kunna liknas vid en typ av f�retagskultur.

Frontecs strategi att ha en gemensam approach f�r hela koncernen
samtidigt som varje dotterbolag har frihet att utveckla den lokala
verksamheten menar vi �r ett uttryck f�r att f�retaget anv�nder sig av
strategi som position. Den gemensamma f�retagskulturen och de
gemensamma v�rderingarna som genomsyrar Frontec anser vi ocks� visar
p� att f�retaget i detta avseende anv�nder Mintzbergs strategi som
perspektiv i relationen till sina dotterbolag. F�r att till�mpa strategin med
sj�lvst�ndiga dotterbolag som dessutom har en gemensam syn i linje med
moderbolaget vad g�ller f�retagskultur och �vergripande fr�gor har Frontec
s�ledes anv�nt en kombination av strategi som position och strategi som
perspektiv. Dessa dimensioner st�r i Frontecs fall inte f�r sig sj�lva utan
kombineras, vilket ocks� st�mmer v�l �verens med v�rt syns�tt p� strategi
d�r flera dimensioner bygger upp en helhet.

Parallellt med ovanst�ende strategiska syns�tt har vi i referensramen
behandlat strategi som plan. Det inneb�r att strategin �r en medveten
handling f�r att bem�stra s�rskilda situationer. Situationen som Frontec



befinner sig i �r att det r�der olika f�ruts�ttningar f�r dotterbolagen p� de
geografiskt olika marknaderna. Vi menar att den s�rskilda situationen
hanteras genom en medveten strategi som bygger p� stor frihet inom den p�
koncernniv� uttalade f�retagskulturen. Strategi som plan kallas ofta f�r
avsedd strategi och strategi som m�nster kallas f�r faktisk strategi. Det har
sin grund i att en  del planer aldrig f�rverkligas och en del uppst�r utan att
ha blivit planerade i f�rv�g. Vi menar dock att Frontecs strategi som vi
ber�rt ovan �r b�de planerad och genomf�rd.

Vi anser det  viktigt att po�ngtera helheten i Frontecs strategi.
Moderbolagens och dotterbolagens olika strategiomr�den, d�r
moderbolagen definierar �vergripande strategisyn och dotterbolagen ges
m�jlighet att till�mpa strategisynen efter egna lokala f�ruts�ttningar, v�ver
tillsammans ihop en helhet vilken v�l st�mmer �verens med v�rt
strategisyns�tt.

7.1.3 B�rsintroduktionens p�verkan p� informationsfl�det

Intervjuerna har visat att Frontec f�re b�rsintroduktionen �vertr�ffade sina
budgeterade m�l vad det g�ller tillv�xt och resultat mycket beroende p� att
f�retaget verkade i en kontrollerad milj� och hade en liten tight
ledningsgrupp. Det har ocks� framkommit att Frontec tidigare hade ett
egenh�ndigt utvecklat budgeterings- och rapporteringssystem.
Rapporteringen till medarbetarna var t�t och vi menar att det var en
bidragande orsak till att hela organisationen genomsyrades av en h�g
resultatmedvetenhet. M�nga av Frontecs medarbetare var  del�gare och
hade finansierat verksamheten med f�rlagsl�n, vilket bidrog till att det
fanns ett intresse av t�t resultatrapportering. Intresset f�r t�t
resultatrapportering, vilken enligt intervjupersonerna �r ett s�tt att f�lja upp
strategier och uppsatta m�l,  finns kvar �n idag men efter
b�rsintroduktionen har bolaget utformat resultatrapporteringen mer
formellt och fokuserat den mot kvartalsrapporter, halv�rsrapporter och
�rsbokslut. Rapporterna s�v�l som �vrig information i bolaget blev ocks�
styrd av insiderlagar, vilket gjorde att informationsfl�det och
resultatrapporteringen tvingades bli mer restriktiv.

Gometz et al (1997) framh�ller att ett bolag som introduceras p� b�rsen
st�lls inf�r nya krav vad det g�ller framf�r allt extern rapportering och
styrning av informationsfl�det. Efter b�rsintroduktionen har Frontec haft
sv�rt med prognosuppfyllelsen fr�mst n�r det g�ller l�nsamheten beroende



p� USA-introduktionen av AMTrix, vilken var mer resurskr�vande �n
planerat. Prognoser har ocks� blivit viktigare efter b�rsintroduktionen f�r
att undvika att marknaden i sina prognoser predikterar orealistiska resultat,
vilket kan f� konsekvenser f�r aktiev�rdet.

Enligt Gometz et al (1997) s�ker ett bolag genom en b�rsintroduktion
tillg�ng till riskkapitalmarknaden. Behovet av kapital lockar s�ledes
f�retaget att b�rsintroduceras. Som vi tidigare n�mnt st�ller
riskkapitalmarknaden krav p� de bolag som f�r tillg�ng till densamma.
Historien har visat att m�nga bolag �r villiga att underkasta sig dessa krav
f�r att f� tillg�ng till riskkapital. Vi menar att detta �r rimligt beroende p�
en rad olika faktorer. Fr�mst anser vi att det underl�ttar f�r bolagen att
expandera n�r de har tillg�ng till riskkapitalmarknaden. Stora nysatsningar
eller andra typer av expansion kr�ver ofta mycket kapital och riskkapital i
stora m�ngder �r relativt enkelt att erh�lla fr�n b�rsen.

7.1.4 Fr�n balanserad risk till renodling av verksamheterna

Ur den empiriska unders�kningen har ocks� framkommit att en
genomgripande strategi f�re b�rsintroduktionen var att expandera och hitta
fler verksamhetsomr�den. Den planerade strategin var att detta skulle ske
b�de organiskt och via f�rv�rv. F�rv�rven skedde som vi n�mnt i empirin
genom att dotterbolagen s�kte efter l�mpliga f�retag att k�pa upp i det egna
geografiska omr�det. Den h�r strategin menar vi �r ett medvetet val som
p�verkats av f�retagets position p� markanden och som dessutom
genomf�rts fullt ut. F�ljaktligen g�r det att se den h�r strategin som
Mintzberg et als (1995) strategi som position, strategi som plan och strategi
som m�nster. Strategi som position inriktas p� f�retagets interna
f�ruts�ttningar relaterade till sin omgivning. Strategi som plan kan ses som
en medveten handling att hantera en s�rskild situation. Strategi som
m�nster kan ses som att den genomf�rda strategin �r den planerade
strategin adderad med uppdykande strategier och subtraherad med ej
genomf�rda strategier. Samtliga dessa tre strategidimensioner menar vi har
samspelat n�r Frontec har g�tt fr�n balanserat riskt�nkande till renodling av
verksamheterna. Detta samspel menar vi st�mmer v�l �verens med v�rt
strategisyns�tt d�r flera dimensioner av strategi v�vs samman till en helhet.

Ovan n�mnda uppk�psstrategi inneb�r f�r�ndringar f�r f�retaget som vi
menar kan ses som inkrementella i processen fram till f�rv�rvet. N�r sedan
sj�lva f�rv�rvet �ger rum anser vi att det kan det ses som  en strategisk



f�r�ndring. Processen fram till f�rv�rvet menar vi ofta sker i m�nga sm�
steg, fr�n att ett l�mpligt uppk�psobjekt har identifierats till att aff�ren
genomf�rs. I samband med att f�rv�rvet avslutas kan det enligt v�rt syns�tt
ske en mer omv�lvande f�r�ndring under en relativt kort tid. P� detta vis
framst�r en tydlig bild av ett inkrementellt f�r�ndringsarbete som syftar till
att f�rbereda den strategiska  f�r�ndring.

Det har ocks� framkommit att strategin i samband med b�rsintroduktionen
var att erbjuda investerarna en balanserad risk genom att finansiera
investeringarna i programvaruutvecklingen och internationaliseringen av
den via b�rsen. Parallellt med detta skulle l�nsam konsultverksamhet
bedrivas. Detta var en klart uttalad strategi mot investerarna, vilket vi
menar ytterligare understryks av att dessa id�er fanns med redan vid
uppr�ttandet  av prospektet, vilket Gometz et al (1997) po�ngterar �r det
viktigaste beslutsunderlaget f�r potentiella investerare. Efter
b�rsintroduktionen visade det sig att investerarna inte var villiga att betala
f�r att f�retaget spred riskerna, vilket ledde till att strategin inriktades mot
renodling av verksamheterna. Sedermera har denna strategi
vidareutvecklats mot att varje verksamhet s�ker sitt eget riskkapital fr�n
b�rsen. Konsultverksamheten klyvs i en eBusiness-del och en teknik-del
vilka noteras var f�r sig p� Stockholms fondb�rs.
Programvaruverksamheten s�ker riskkapital till sin verksamhet p�
Nasdaqb�rsen. En anledning till att  renodla  verksamheten ytterligare var
att konsultverksamheten inte skulle finansiera utvecklingen av
programvaruverksamheten. Ytterligare en anledning �r att marknaden
efterfr�gar renodlade verksamheter i bolagen. P� s� s�tt har en
strategif�r�ndring till f�ljd av b�rsintroduktionen skett.

Vi anser att f�r�ndringen �r att betrakta som en reaktiv f�r�ndring d�
Frontec v�ljer att �ndra sin strategi utifr�n det faktum att investerarna inte
betalar f�r riskspridningen. Vidare �r det   m�jligt att se den som
evolution�r eftersom utvecklingen att renodla verksamheterna �r en
utdragen process. Samtidigt skulle f�r�ndringen kunna ses som
inkrementell d� den sker i flera steg. Vi menar att det �r positivt f�r f�retag
att renodla verksamheterna f�r att p� s� s�tt optimera varje
verksamhetsgren. P� s� s�tt underl�ttas ocks� m�jligheterna att f�r�ndra
strategierna i takt med trendf�r�ndringar inom respektive
verksamhetsomr�de. En tydlighet avseende vilka strategier som g�ller f�r
respektive verksamhetsgren underl�ttas ocks� enligt v�r mening vid en
renodling av verksamheterna. Vi menar att detta skulle kunna vara s�rskilt
v�rdefullt f�r Frontec vid den internationella lanseringen av programvaran



AMTrix, vilken fr�mst sker p� USA-marknaden. Detta f�r att
f�ruts�ttningarna p� en helt ny marknad, som USA-marknaden utg�r f�r
Frontec, enligt v�r mening borde avvika fr�n de betingelser som g�ller p�
den svenska marknaden och d�rf�r kr�ver tydligt definierade strategier.

Genom en renodling av verksamheterna menar vi vidare att lokala
f�ruts�ttningar och trender p� ett enklare s�tt kan f�ljas upp n�r strategierna
f�r den verksamhetsgrenen utarbetas. Det blir ocks� enligt samma
resonemang enklare att h�lla is�r strategier samt �tg�rder f�r att uppn�
dessa n�r verksamheterna inom ett och samma bolag �r separerade fr�n
varandra. N�r alla verksamhetsgrenar ryms under samma paraply anser vi
att det kan vara sv�rare att urskilja vattent�ta skott mellan verksamheterna
vilket kan f�rsv�ra arbetet med att f� fram effektiva strategier f�r
respektive verksamhetsgren. Denna otydlighet skulle enligt v�r mening
kunna skapa os�kerhet i organisationen samt underminera f�retagets
strategiska effektivitet det vill s�ga f�rm�gan att utarbeta strategier. S�ledes
finns enligt v�rt syns�tt borts�tt fr�n de finansiella aspekterna, flera
argument ur strategiskt perspektiv som talar f�r en renodling av
verksamheterna

7.1.5 �gande

Intervjuerna visar p� att Frontec har haft s�v�l industriella som finansiella
�gare. De industriella �garna har verkat i bolaget under vissa perioder.
Industriellt �gande p�verkar f�retagets strategier s� till vida att de p� ett
medvetet s�tt vill driva verksamheten i n�gon riktning. Intervjupersonerna
menar ocks� att ett f�retag av Frontecs storlek utvecklas optimalt med hj�lp
av b�de industriella och finansiella �gare. Vidare har det framkommit att
det kan vara positivt att ha betydande delar av kapitalet representerat i
styrelsen. P� s� s�tt erh�lls ett i positiv mening b�ttre tryck i
styrelsedebatten. Representanter f�r kapitalet tar enligt intervjupersonerna
mer h�nsyn till verksamhetsrepresentanter och tv�rtom. N�r
styrelserepresentanter ocks� �r �gare blir effekterna av deras beslut enligt
intervjupersonerna mer p�tagliga f�r dem sj�lva. Styrelserepresentanter
som representerar kapital p�verkas ekonomiskt genom de styrelsebeslut
som tas. Verksamhetsrepresentanterna � sin sida debatterar med
representanter f�r kapitalet i bolaget vilket �ven det f�r effekter f�r hur
debatten f�rs.



Gometz et al (1997) d�remot betonar att styrelsen som helhet inte b�r ha
varken direkta eller indirekta kontakter med  bolagets huvud�gare eller
f�retagets ledning. Gometz et al (1997) p�pekar vidare att objektivitet hos
styrelsen �r viktigt f�r skapa ett f�rtroende hos investerarna, i begreppet
objektivitet innefattar Gometz et al (1997) just det att styrelsen �r helt
frist�ende fr�n huvud�gare och f�retagsledning.

�r strategin att ha ett betydande �gande representerat i styrelsen en
medveten handling fr�n Frontecs sida menar vi att detta kan betraktas som
Mintzberg et als (1995) strategi som plan. Kapital�gande
styrelsemedlemmar f�r p� s� s�tt ekonomiskt ta konsekvenserna av sina
beslut. Vi menar att detta kan f� positiva konsekvenser f�r hur bolaget
f�rvaltas eftersom �garna �r m�na om att erh�lla avkastning i form
v�rdestegring och utdelning. Vi anser ocks� att det kan vara negativt
eftersom styrelsemedlemmar som inte representerar kapital p� ett mer
objektivt s�tt kan f�rvalta bolaget.

7.1.6 Kundstrategi

P� den tekniska sidan har en strategi �nda sedan starten varit att snabbt och
effektivt kunna utveckla nya produkter och den strategin finns kvar �n idag.
Den har �verlevt b�de b�rsintroduktionen och den tekniska utvecklingen
genom �ren. Vi menar att b�rsintroduktionen f�rt med sig en rad
f�r�ndringar, men att vissa grundl�ggande strategier har funnits med i
organisationen hela tiden.

Intervjuerna visar p� att Frontecs strategi i profileringen mot kunderna
dessutom bygger p� f�retagets branscherfarenhet med v�lutbildade
konsulter vilka har en gedigen erfarenhet inom branschen. Detta menar
Frontec kr�vs d� de v�nder sig till h�gteknologiska f�retag med stor
finansiell kapacitet.
Anthony och Govindarajan (1998) framh�ller att strategier kan behandlas
som �vergripande f�r hela organisationen eller som strategier f�r olika
verksamhetsomr�den. Vi menar att utveckling av tekniska produkter kan
ses som en strategi f�r ett s�dant verksamhetsomr�de. Det faktum att den
strategin har legat fast under en l�ngre tid menar vi �r naturligt eftersom
Frontec befinner sig i en bransch med snabb teknisk utveckling, vilket �r
viktigt att bem�stra och befinna sig i frontlinjen av f�r att bli framg�ngsrik.
Mintzberg et als (1995) strategi som operation beskriver strategier som
allm�nna eller specifika. Vi anser Frontecs strategi att snabbt och effektivt



kunna utveckla nya produkter �r av allm�n karakt�r. Vi menar att m�let
med denna allm�nna strategi �r att Frontec skall beh�lla sin position p�
marknaden genom att ha en god beredskap f�r utveckling och f�r�ndring i
omv�rlden. Detta understryks ytterligare d� det framkommit i empirin att
produktcyklarna inom branschen blir allt kortare. Frontec kombinerar
dessutom detta med strategin att ha v�lutbildad och branscherfaren
personal, vilket enligt v�r mening kan liknas vid Mintzberg et als (1995)
strategi som position. P� detta s�tt v�vs olika strategidimensioner samman
till en kundstrategi.

7.1.7 L�ngsiktiga m�l efter b�rsintroduktionen

Resultatet av intervjuerna visar att efter b�rsintroduktionen har Frontec
tydligare uttalade l�ngsiktiga m�l j�mf�rt med innan. Det kr�vs ocks� att
strategierna som utarbetas �r mer  genomt�nkta. M�len diskuteras ocks�
mer utifr�n aktie�garnas perspektiv f�r att attrahera potentiella investerare
och redan befintliga �gare. Det har ocks� framkommit att Frontec arbetar
mer med visioner och m�lbilder samtidigt som de tillf�lligheter som dyker
upp p� v�gen och passar in i m�lbilden tas till vara.

Situationen med uppsatta m�lbilder och visioner vilka kombineras med
tillvaratagande av uppdykande tillf�lligheter som passar in i m�lbilden
menar vi kan kopplas till Mintzberg et als (1995) strategi som m�nster. F�r
att tydligg�ra strategin med visioner och m�lbilder menar vi att denna
dimension av Mintzbergs fem P genom en omarbetning �r l�mplig f�r att
illustrera detta. Bilden nedan visar hur strategierna f�r att n� uppsatta
visioner och m�lbilder kompletteras med de tidigare n�mnda tillf�lligheter
som dyker upp p� v�gen. F�retaget b�rjar med att s�tta upp m�lbilder och
visioner samt strategier f�r att uppn� dessa. Under arbetets g�ng kan
f�retaget tvingas �verge vissa fr�n b�rjan planerade strategier samtidigt
som det �r viktigt att kunna ta tillvara tillf�lligheter som dyker upp och som
passar in i m�lbilden. En del av de fr�n b�rjan planerade strategierna f�r att
uppn� m�lbilden lever genom hela processen. P� detta s�tt erh�ller
f�retaget ett flexibelt strategisyns�tt vilket samtidigt �r v�l strukturerat.



Figur 7.1 Hur visioner och m�lbilder uppfylls. K�lla: Mintzberg et al, 1995
s 16, egen bearbetning

Vi menar att detta flexibla strategisyns�tt �r effektivt tillsammans med en
renodling av verksamheterna. Renodlingen g�r att strategierna blir ett
spetsigare instrument f�r att styra mot visioner och m�lbilder eftersom
strategin kan anpassas specifikt till en verksamhet. Vidare menar vi att det
blir enklare att uppt�cka de tillf�lligheter som dyker upp n�r organisationen
bedriver renodlad verksamhet. I och med renodling erh�lls s�ledes en �kad
fokusering p� respektive verksamhet.



7.2 Strategier f�r Frontecs expansion

Vid intervjuerna har det framkommit att Frontecs strategi f�r expansion
f�re b�rsintroduktionen var viktig och skulle ske s�v�l organiskt som
genom f�rv�rv. Att v�xa genom f�rv�rv har alltid funnits med som en
viktig del av Frontecs expansionsstrategier. En god ekonomisk beredskap
f�r att g�ra f�rv�rv vid l�gkonjunktur d� bolagen �r billiga och
f�rh�llandevis l�tta att komma �ver har varit en viktig del av
f�rv�rvsstrategierna. Vidare har strategin varit att f�rv�rven skall ske
sj�lvst�ndigt av dotterbolagen. Resultaten av intervjuerna visar att
strategierna f�r organisk tillv�xt bland annat utgjordes av traineeprogram.
Utvecklingen av AMTrix och internationalisering av denna har varit en
annan strategi f�r organisk tillv�xt. Denna strategi tangerar ocks� tidigare
n�mnda aff�rsstrategi att minska risken i f�retaget genom att utveckla fler
verksamhetsben inom bolaget.

Intervjuerna visar att expansionsstrategierna efter b�rsintroduktionen har
f�r�ndrats. F�re b�rsintroduktionen gjordes ingen skillnad mellan generisk
tillv�xt och tillv�xt genom f�rv�rv. Efter b�rsintroduktionen har tillv�xt till
stor del �verg�tt till att ske genom f�rv�rv. Vid tillv�xt genom f�rv�rv
menar intervjupersonerna att goodwill ofta ing�r i k�pet. Detta medf�r
p�frestningar p� resultatet efter goodwillavskrivningar. Generisk tillv�xt
medf�r ocks� kostnader vilka f�r konsekvenser f�r resultatet.
Intervjupersonerna menar att marknaden �r medveten om att tillv�xt genom
f�rv�rv medf�r goodwillavskrivningar och d�rf�r tar h�nsyn till detta vid
v�rderingen av f�retaget varf�r Frontec skiljer p� tillv�xt genom f�rv�rv
och generisk tillv�xt. Detta �r en av de fr�msta anledningarna till att
Frontec mer och mer expanderar genom f�rv�rv, trots att
intervjupersonerna menar att generisk tillv�xt ofta ger en s�krare och b�ttre
verksamhet.

En orsak till att marknaden bed�mer tillv�xtstrategierna olika kan enligt v�r
mening vara att konsekvenserna av den generiska tillv�xten �r mer
sv�rbed�mda. Vi menar att vid f�rv�rv vet marknaden exakt vad f�rv�rvet
innefattar, det �r relativt l�tt att r�kna hem vad det nya bolaget kommer att
bidra med i form av framtida kassafl�de. Den generiska tillv�xten d�remot
�r mera os�ker n�r det g�ller framtida avkastning. Vi anser att det �r
mycket sv�rt f�r marknaden att bed�ma kvaliteten p� den generiska
tillv�xten, det �r sv�rt f�r en extern intressent att uppskatta vad exempelvis
ett traineeprogram inneb�r i form av �kad avkastning. Detta menar vi �r en



anledning till att expansionsstrategierna mer och mer har �verg�tt till
f�rv�rvsstrategier efter b�rsintroduktionen. F�r�ndringen av
tillv�xtstrategin menar vi tydligt har skett p� grund av b�rsintroduktionen
varf�r den kan ses som en reaktiv f�r�ndring, vilken har skett p� grund av
nya betingelser i omv�rlden.

Enligt Porter (1998) kan strategier delas in i f�retagsstrategier och
aff�rsenhetsstrategier. F�retagsstrategier inneh�ller omr�den inom vilka
verksamheten skall bedrivas samt prioriteringar mellan dessa.
Aff�rsenhetsstrategier behandlar grupper inom f�retaget och besvarar enligt
Porter (1998) fr�gor s�som: Hur kan vi konkurrera? Enligt v�rt
strategisyns�tt kan Porters aff�rsenhetsstrategi appliceras p� Frontecs
tillv�xtstrategier. Vi anser att valet av tillv�xtstrategi �r ett s�tt hantera
f�retagets konkurrenssituation. V�ljer f�retaget exempelvis att v�xa genom
uppk�p av konkurrenter, �r det enligt v�r mening en konkurrensstrategi
f�rutom att vara en tillv�xtstrategi. Genom att v�lja strategi kan f�retaget
ocks� ta h�nsyn till marknadens bed�mning av tillv�xtstrategin och
m�jligheterna till att f� den intecknad i kursen.

Med utg�ngspunkt fr�n Mintzberg et als (1995) fem P menar vi att strategi
som plan inneb�rande att en medveten handling f�r att hantera en s�rskild
situation �r applicerbar p� Frontecs tillv�xtstrategi. Valet av tillv�xtstrategi
menar vi �r ett medvetet val och en medveten handling i en s�rskild
situation d�r h�nsyn bland annat tas till hur f�retaget kan konkurrera och
hur aktiekursen p�verkas av det strategival som g�rs. Vidare kan Mintzberg
et als (1995) strategi som m�nster enligt v�r mening till�mpas d�
marknadens ben�genhet att i h�gre grad inteckna tillv�xt genom f�rv�rv �n
generisk tillv�xt i kursen och v�rderingen av bolaget, kan ses som en
uppdykande tillf�llighet vilken p�verkar den ursprungliga
strategiinriktningen. �ven Mintzberg et als (1995) strategi som operation �r
enligt v�rt strategisyns�tt till�mpbart vid valet av tillv�xtstrategi. Vi anser
att �ndam�let med tillv�xtstrategier kan vara att eliminera konkurrenter.
Genom att v�lja f�rv�rv eller generisk tillv�xt optimerar f�retaget efter de
egna f�ruts�ttningarna denna konkurrensstrategi. Vid f�rv�rv erh�ller
f�retaget en ny f�retagskultur som vi menar b�r integreras med den redan
befintliga f�retagskulturen. P� s� s�tt anser vi att Mintzberg et als (1995)
strategi som perspektiv blir f�r f�retaget vad personlighet �r f�r individen.



7.3 Analytiska generaliseringar

Vi menar att f�retag som introduceras p� b�rsen genomg�r stora
f�r�ndringar. De stora f�r�ndringar som Frontec har genomg�tt i samband
med b�rsintroduktionen menar vi p� m�nga s�tt �ven kan omfatta andra
f�retag som introduceras p� b�rsen. Flera av f�r�ndringarna uppst�r f�r att
b�rsen st�ller krav p� de f�retag som ska b�rsintroduceras. Bland annat
finns formella krav p� hur ekonomisk rapportering skall ske samt hur
informationsfl�det i f�retaget ska fungera. Vi anser att dessa f�r�ndringar
f�r alla f�retag som genomg�r dem �r reaktiva utifr�n de nya betingelser
b�rsintroduktionen medf�r. Vidare kan de ocks� ses som evolution�ra
eftersom de �r en utveckling av f�retaget.

Strategiutvecklingen fr�n det balanserade riskt�nkandet till en renodling av
verksamheterna menar vi varit generell inom svenskt n�ringsliv. Vi menar
att den ekonomiska trenden tidigare har varit att balansera risken i
f�retagen, vilket kan exemplifieras med Volvos tidigare balansstrategier
med innehav i bland annat Swedish Match. Sedermera har marknadens
ben�genhet att sj�lva ombes�rja riskspridning �kat, vilket har lett till att
bolagen har renodlat sin verksamhet. Detta kan ocks� exemplifieras genom
Volvo som numera koncentrerar sig p� sin k�rnverksamhet. Vi menar
ocks� att avregleringen av aktiemarknaden har medf�rt en �kad
aktiehandel. En �kad aktiehandel anser vi vidare fr�mjar marknadens
effektivitet. Detta kan enligt v�r mening ha bidragit till att investerarna
sj�lva vill ombes�rja sin riskspridning. P� s� s�tt anser vi det m�jligt att
g�ra analytiska generaliseringar i den meningen att marknaden p� grund av
�kad effektivitet p�verkat de bolag som b�rsintroducerats att renodla
verksamheterna.

En av Frontecs strategier �r att snabbt kunna utveckla och anpassa tekniska
produkter efter marknadens f�ruts�ttningar. Detta menar vi �r en n�dv�ndig
strategi f�r f�retag inom branscher med snabb utveckling. Genom att
utvecklas i samma takt som omv�rlden bibeh�lls marknadspositionen och
genom h�gre utvecklingstakt �n omv�rlden �ppnas m�jligheter att v�xa
snabbare �n branschen och p� s� s�tt expandera p� konkurrenternas
bekostnad. Dessa strategier f�r�ndras inte �ven om produkterna som skall
utvecklas f�r�ndras och produktutvecklingscyklerna f�rkortas.

Frontecs strategier med en vision/m�lbild f�r verksamheten kompletterad
med uppdykande tillf�lligheter som passar in i m�lbilden kan enligt v�rt
syns�tt �verf�ras till f�retag inom branscher med h�g utvecklingstakt. I



dessa branscher menar vi att flexibilitet �r en n�dv�ndig parameter f�r att
f�retaget skall �verleva. Dessutom kan framtiden vara sv�r att f�rutse n�r
utvecklingstakten �r h�g. P� s�tt kr�vs en beredskap f�r att m�ta nya
omv�rldsbetingelser p� ett optimalt s�tt.

Frontecs �ndringar i tillv�xtstrategier efter b�rsintroduktionen menar vi �r
signifikativt f�r fler f�retag som tidigare anv�nt sig av organisk tillv�xt.
Marknadens sv�righeter att bed�ma den organiska tillv�xtens konsekvenser
f�r framtida kassafl�den torde enligt v�rt syns�tt inte vara specifikt f�r
Frontec. S�ledes vill vi framh�lla m�jligheterna att flera f�retag �ndrar sina
tillv�xtstrategier efter en b�rsintroduktion.



8. Slutsatser och f�rslag till fortsatt
forskning

I detta kapitel redovisas de slutsatser som vi kommit fram till utifr�n
uppsatsens syfte och problemformuleringar. Vi �terg�r nu till strukturen
d�r problemformuleringarna ligger till grund f�r kapitlets utformande.
Detta f�r att besvara dessa p� ett f�r l�saren tydligt s�tt. Kapitlet avslutas
med f�rslag till fortsatt forskning.

8.1 Slutsatser

F�retagets strategier f�re b�rsintroduktionen

Frontecs strategier f�re b�rsintroduktionen var att utveckla starka
dotterbolag vilka utifr�n den lokala marknadens f�ruts�ttningar utvecklade
verksamheten. Parallellt med detta fanns en ramstyrning fr�n
koncernledningen som innefattade en �vergripande syn p� verksamheter
som var gemensamma f�r hela bolaget. Vidare var en aff�rsstrategi f�re
b�rsintroduktionen att ha en effektiv produktutveckling f�r att m�ta nya
krav fr�n marknaden. Ur den empiriska unders�kningen har framkommit
att en genomgripande strategi f�re b�rsintroduktionen var att expandera
och hitta fler verksamhetsomr�den. Strategin var att tillv�xten skulle ske
s�v�l organiskt som via f�rv�rv och finansieras med f�rlagsl�n och
bankl�n.

F�retagets strategier i samband med b�rsintroduktionen

Strategin i samband med b�rsintroduktionen var att erbjuda investerarna en
balanserad risk genom att finansiera investeringarna i
programvaruutvecklingen och internationaliseringen av den via b�rsen.
Strategin var vidare att den l�nsamma konsultverksamheten skulle bedrivas
parallellt med programvaruutvecklingen p� s� s�tt skulle en balansstrategi
gentemot investerarna erh�llas.



F�retagets strategier efter b�rsintroduktionen

Strategin att ha starka dotterbolag i kombination med �vergripande syn p�
verksamhetsinriktning fr�n moderbolaget lever kvar �ven efter
b�rsintroduktionen. �ven strategin att ha en effektiv produktutveckling f�r
att m�ta nya krav fr�n marknaden �r intakt efter b�rsintroduktionen.
Expansionsstrategin �r d�remot efter b�rsintroduktionen inriktad p� att
bedrivas fr�mst genom f�rv�rv. Efter b�rsintroduktionen inriktades
strategin ocks� mot renodling av verksamheterna, detta var en f�ljd av att
marknaden inte var villig att betala f�r att f�retaget ombes�rjde
riskspridningen. Sedermera har renodlingsstrategin vidareutvecklats i den
meningen att varje verksamhet s�ker sitt eget riskkapital fr�n b�rsen.

B�rsintroduktionens p�verkan p� ett f�retags strategier

Eftersom marknaden som vi tidigare n�mnt inte var villig att betala f�r att
f�retaget skulle ombes�rja riskspridningen var strategiutvecklingen fr�n en
balansid� i f�retaget till renodling av verksamheterna och sedermera till att
varje verksamhet s�ker eget riskkapital p� b�rsen en konsekvens av att
f�retaget b�rsintroducerades. I och med att marknaden har sv�righeter att
bed�ma konsekvenserna av generisk tillv�xt gentemot tillv�xt genom
f�rv�rv medf�rde b�rsintroduktionen att tillv�xtstrategierna polariserades
mot f�rv�rv. B�rsintroduktionen har p�verkat strategierna s� till vida att
f�retagets l�ngsiktiga m�l har blivit tydligare och mer genomarbetade. De
diskuteras ocks� allt mer utifr�n ett aktie�garperspektiv f�r att attrahera
potentiella investerare. Efter b�rsintroduktionen best�r ocks� Frontecs
strategier mer av visioner och m�lbilder, vilka kompletteras med
tillf�lligheter som passar in i m�lbilden.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Frontecs strategier har p�verkats
av b�rsintroduktionen. Strategin med en balanserad risk i f�retaget har
�ndrats mot renodling av verksamheterna i bolaget. Sedermera har detta
ytterligare utvecklats till att varje verksamhetsgren s�ker sitt eget
riskkapital p� b�rsen. Vidare har de l�ngsiktiga m�len kommit att bli
alltmer genomarbetade och tydligare definierade. Frontec arbetar efter
b�rsintroduktionen alltmer mot visioner och uppsatta m�lbilder.
Tillv�xtstrategierna har dessutom kommit att polariseras mot f�rv�rv som
en f�ljd av b�rsintroduktionen. Anledningen till ovan n�mnda
strategif�r�ndringar kan h�nf�ras till b�rsens formella krav och
marknadens informella krav p� bolagen. B�rsen st�ller formella krav p�



bland annat rapportering och informationsfl�de s�v�l internt som externt,
detta regleras dessutom i insiderlagar. D�rut�ver utv�rderar marknaden
bolaget utifr�n dess handlingar. P� grund av detta �r bolaget ben�get att
�ndra sina strategier f�r att attrahera marknaden.

Dessutom har grundl�ggande aff�rsstrategier s�som att ha starka
dotterbolag parallellt med en ramstyrning fr�n koncernledningen eller att ha
en effektiv produktutveckling f�rblivit intakta efter b�rsintroduktionen.

8.2 F�rslag till fortsatt forskning

Vi menar att det skulle vara intressant med ytterligare forskning inom v�rt
problemomr�de. Genom att g�ra en tv�rsnittsstudie skulle eventuellt
m�jligheten till statistiska generaliseringar �ka, vilket skulle kunna ge en
mer allm�ngiltig kartl�ggning av problemomr�det. Vidare kan
problemomr�det ut�kas till att omfatta flera branscher. P� s� s�tt menar vi
att det skulle kunna vara intressant att se om det finns skillnader mellan
olika branscher och vad dessa skillnader i s� fall best�r av.

En annan intressant aspekt som har framkommit �r hur f�retagskulturen har
p�verkats av b�rsintroduktionen. Detta problemomr�de menar vi i viss m�n
tangerar v�rt valda problemomr�de. Dock skulle ytterligare fokusering mot
f�retagskultur vara �nskv�rd f�r att f�rdjupa sig inom detta intressanta
problemomr�de. P� s� s�tt menar vi att en vidare bild av
b�rsintroduktionens konsekvenser kan erh�llas.
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Fr�geguide

Personlig bakgrund

Vad �r din position p� Frontec?

Vad �r dina huvudsakliga ansvarsomr�den och arbetsuppgifter?

Hur l�nge har du varit verksam inom Frontec?

Vad har du arbetat med tidigare?

Frontec

Vad �r Frontecs huvudsakliga verksamhetsomr�de?

Hur l�nge har Frontec varit verksamma inom detta omr�de?

Hur stor oms�ttning har Frontec?
Hur stor �r den oms�ttningen i f�rh�llande konkurrenter p� marknaden?
Hur m�nga konkurrenter finns p� marknaden?
Vilka �r Frontecs styrkor i f�rh�llande till konkurrenterna?

Hur �r Frontec organiserat?
Ing�r Frontec i n�gon koncern?
Hur �r Frontecs geografiska spridning?

Hur m�nga anst�llda har hela koncernen?
Hur m�nga anst�llda har Stockholmskontoret?
Hur m�nga anst�llda har Link�pingskontoret?



F�retagets strategier i samband med
b�rsintroduktionen

Vilka var motiven f�r b�rsintroduktionen?

Fanns det n�got som talade emot introduktionen?
I s�dana fall vad?
Vilka positiva och negativa faktorer v�gdes emot varandra?
Vilka andra alternativ fanns till en b�rsintroduktion?

Hur s�g f�retagets strategier ut f�re
b�rsintroduktionen?

Hur s�g f�retagets l�ngsiktiga m�l ut f�re b�rsintroduktionen?

Hur definierades f�retagets m�l och strategier med avseende p� oms�ttning,
l�nsamhet (kortsiktighet/l�ngsiktighet), marknadsandel (tex inom
produktomr�de, geografisk marknad, annan marknadsandel)

Hur s�g f�retagets strategi ut betr�ffande f�rv�rv, organisk tillv�xt,
samarbete och allianser?

F�retagets aff�rsid�

Hur s�g f�retagets aff�rsid� ut f�re b�rsintroduktionen.

Hur uppn�ddes de l�ngsiktiga m�len?

Rapportering:
Vad inneh�ll rapporterna?
Hur ofta rapporterade olika enheter?
Hur styrs verksamheten med hj�lp av rapporterna?
Rapporterade de olika enheterna och i s� fall vad rapporterade de?

Andra s�tt att styra mot l�ngsiktiga m�l:



Vilka var de i s� fall?

Hur anv�ndes de?

Hur ser f�retagets strategier ut efter
b�rsintroduktionen?

Hur s�g f�retagets l�ngsiktiga m�l ut efter b�rsintroduktionen?

Hur definieras f�retagets m�l och strategier med avseende p� oms�ttning,
l�nsamhet (kortsiktighet/l�ngsiktighet), marknadsandel (tex
inomproduktomr�de, geografisk marknad, annan marknadsandel)
Finns f�r�ndringar i ovanst�ende som kan h�nf�ras till b�rsintroduktionen?

De nya f�rh�llandenas p�verkan p�
kortsiktighet/l�ngsiktighet

Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller oms�ttningsm�l?
Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller l�nsamhetsm�l?
Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller marknadsandel?
Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller eventuellt andra faktorer?

F�retagskulturens p�verkan p� strategierna

Hur �ndrades f�retagskulturen efter b�rsintroduktionen?
Hur p�verkade detta f�retagets strategier?



F�retagets aff�rsid�

Hur ser f�retagets aff�rsid� ut efter b�rsintroduktionen?
Vad beror eventuella f�r�ndringar p�?
Hur har �ndrade �garf�rh�llanden en b�rsintroduktion inneb�r p�verkat
f�retagets aff�rside?

Hur uppn�s de l�ngsiktiga m�len efter
b�rsintroduktionen?

F�r�ndrad rapportering:
Eventuellt f�r�ndrat inneh�ll?
Rapportering oftare eller mer s�llan?
Hur styrs verksamheten med hj�lp av rapporterna?
Rapporterade de olika enheterna och i s� fall vad rapporterade de?



Andra s�tt att styra mot l�ngsiktiga m�l:

Vilka �r de i s� fall?

Hur anv�nds de?

B�rsintroduktionens p�verkan p� f�retagets strategier

Hur har f�retagets strategier p� grund av b�rsintroduktionen?
P�verkar dessa eventuellt �ndrade strategier f�retagets strategier avseende:
-l�ngsiktiga m�l
-l�nsamhetskrav
-oms�ttningskrav
-marknadsandelar, inom produktomr�de eller geografisk marknad
-Renodling av verksamheten d.v.s. f�retaget koncentrerar sig p�
k�rnverksamheten/verksamheterna
-annat

Skiljer sig det strategiska t�nkandet f�re och efter b�rsintroduktionen, om
s� �r fallet p� vilket s�tt?
P�verkar de nya f�rh�llandena i f�retaget rapporteringens utformning?

F�retagskulturens p�verkan p� strategierna

Har f�retagskulturen �ndrats p� grund av �ndrade �garf�rh�llanden?
Om f�retagskulturen har �ndrats, hur?
Har detta p�verkat f�retagets strategier?



Vilka var de i s� fall?

Hur anv�ndes de?

Hur ser f�retagets strategier ut efter
b�rsintroduktionen?

Hur s�g f�retagets l�ngsiktiga m�l ut efter b�rsintroduktionen?

Hur definieras f�retagets m�l och strategier med avseende p� oms�ttning,
l�nsamhet (kortsiktighet/l�ngsiktighet), marknadsandel (tex
inomproduktomr�de, geografisk marknad, annan marknadsandel)
Finns f�r�ndringar i ovanst�ende som kan h�nf�ras till b�rsintroduktionen?

De nya f�rh�llandenas p�verkan p�
kortsiktighet/l�ngsiktighet

Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller oms�ttningsm�l?
Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller l�nsamhetsm�l?
Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller marknadsandel?
Hur p�verkar de nya f�rh�llandena l�ngsiktigheten/kortsiktigheten vad det
g�ller eventuellt andra faktorer?

F�retagskulturens p�verkan p� strategierna

Hur �ndrades f�retagskulturen efter b�rsintroduktionen?
Hur p�verkade detta f�retagets strategier?



F�retagets aff�rsid�

Hur ser f�retagets aff�rsid� ut efter b�rsintroduktionen?
Vad beror eventuella f�r�ndringar p�?
Hur har �ndrade �garf�rh�llanden en b�rsintroduktion inneb�r p�verkat
f�retagets aff�rside?

Hur uppn�s de l�ngsiktiga m�len efter
b�rsintroduktionen?

F�r�ndrad rapportering:
Eventuellt f�r�ndrat inneh�ll?
Rapportering oftare eller mer s�llan?
Hur styrs verksamheten med hj�lp av rapporterna?
Rapporterade de olika enheterna och i s� fall vad rapporterade de?



Andra s�tt att styra mot l�ngsiktiga m�l:

Vilka �r de i s� fall?

Hur anv�nds de?

B�rsintroduktionens p�verkan p� f�retagets strategier

Hur har f�retagets strategier p� grund av b�rsintroduktionen?
P�verkar dessa eventuellt �ndrade strategier f�retagets strategier avseende:
-l�ngsiktiga m�l
-l�nsamhetskrav
-oms�ttningskrav
-marknadsandelar, inom produktomr�de eller geografisk marknad
-Renodling av verksamheten d.v.s. f�retaget koncentrerar sig p�
k�rnverksamheten/verksamheterna
-annat

Skiljer sig det strategiska t�nkandet f�re och efter b�rsintroduktionen, om
s� �r fallet p� vilket s�tt?
P�verkar de nya f�rh�llandena i f�retaget rapporteringens utformning?

F�retagskulturens p�verkan p� strategierna

Har f�retagskulturen �ndrats p� grund av �ndrade �garf�rh�llanden?
Om f�retagskulturen har �ndrats, hur?
Har detta p�verkat f�retagets strategier?


