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Sammanfattning
År 2008 hamnade världen i kris till följd av omfattande utlåning i USA. Krisen spred sig vidare till  
Europa  och  den europeiska  krisen  har  kommit  att  kallas  statsskuldskrisen.  Flertalet  europeiska 
länder har högre skulder än de kan hantera och riskerar konkurs. Dessa länder kämpar med sin 
ekonomi vilket har en negativ effekt på euron och har spridit en oro till övriga länder i Europa. Vid 
oroligheter,  speciellt  lågkonjunktur,  minskar  importen  och  följaktligen  exporten  inom  Europa. 
Sverige är ett exportberoende land, exporten står för hälften av BNP varav 40 % går till Europa. 
Genom Sveriges beroendeställning vill vi beskriva hur företag med betydande export till Europa har 
agerat på den osäkra marknaden. Vår frågeställning är således:  Hur ledningen i ett exportföretag  
handlar strategiskt  på en svikande marknad?  Syftet  med studien är att  beskriva det  strategiska 
handlandet i tillverkande företag som exporterar till Europa. Rapporten ska bidra med en förståelse 
kring  strategiskt  handlande  samt  en  begreppsutveckling.  Rapporten är  utförd  som en kvalitativ 
studie, eftersom vårt syfte är att beskriva. För att insamla vårt empiriska material har vi genomfört  
besöksintervjuer. Resultatet  av rapporten visar att  de studerande företagen har använt sig av en 
offensiv  differentierad  strategi.  De  har  sökt  finna  nya  marknader  för  att  skapa  en  trygghet. 
Företagens strategiska agerande har inte varit välplanerat utan kan beskrivas som konjunkturellt 
handlande.

Nyckelord: strategi, strategiskt handlande, lågkonjunktur, export, organisering.



Abstract
In 2008, the world economy entered a crisis mainly due to banking problems in USA. The crisis 
spread to Europe and lately a new crisis has struck Europe, the so called European Sovereign Debt 
Crisis. Some of the countries in the Eurozone are heavily indebted and are facing bankruptcy. Their 
financial situation has a negative effect on the euro which has led to great concern in the rest of  
Europe. In economic disturbance, the import decreases and thus the export. Sweden is an export-
oriented economy, it stands for half of GDP and the export to Europe accounts for 40 %. Because of 
this dependency state, we wanted to describe how businesses in Sweden, with a substantial export 
to Europe, have acted regarding the economic situation in the European market. Our question is 
therefore: How the management of an exporting business is acting strategically in a failing market?  
We  have  conducted  a  qualitative  study  on  account  of  our  descriptive  purpose.  Our  empirical 
material was gathered by personal interviews. In conclusion, we have found that the businesses 
have used an offensive differentiated strategy. Their focus has been entering new markets; they have  
sought security in an insecure market. The strategic actions have not been planned; it can therefore 
be described as cyclical actions.

Key words: strategy, strategic actions, recession, export, organization.



Begreppsförklaring

90-talskrisen En internationell ränteuppgång ledde till lågkonjunktur i Sverige. 
Räntorna steg vilket fick aktiekurser och fastighetsvärden att falla

BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Länder med hög tillväxt

Den stora depressionen En kraftig lågkonjunktur, inleddes 1929 efter börskraschen på Wall  
Street i New York

Energikrisen I början av 70-talet höjde OPEC-länderna oljepriset med drygt 400 %, 
vilket ledde till en oljekris i västvärlden och lågkonjunktur i Sverige

Finanskrisen Inleddes på grund av en sprucken finansbubbla 2008 i USA, spred sig 
senare till Europa

GIPS-/GIIPS-länderna Grekland, Italien, Portugal och Spanien, ibland inkluderas även Irland. 
De länder i Europa som har drabbats värst av kriserna

Lehman Brothers Lehman Brothers Holdings Inc.  Amerikansk investmentbank, gick i  
konkurs hösten 2008

OECD Organization for Economic Cooperation and Development. 
Organisation för ekonomisk utveckling, rika länder samarbetar på 
internationell nivå

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries. Samordnar de  
oljeproducerande ländernas oljepolitik

Statsskuldskrisen Inleddes 2010 i Europa som en följd av växande statsskulder
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1. Inledning

I första kapitlet introducerar vi läsaren i vårt valda ämne. Vi inleder med en bakgrund till  
problemet som fortsätter i en diskussion, vidare utmynnar den i en frågeställning och ett syfte.  
Slutligen presenteras studiens avgränsningar.

1.1 Problembakgrund
Rapporten tar avstamp i att beskriva tre exportföretags strategiarbete: MAFA AB, Tylö AB 
och Tillverkande AB. Beskrivningen koncentreras på hur företagen handlar strategiskt när de 
agerar på en marknad i ekonomisk kris. Intresset för att studera dessa förhållanden närmre 
kommer av den rådande statsskuldskris Europa befinner sig i och Sveriges beroendeställning 
till de europeiska länderna genom export. Vi finner det intressant att få en inblick i företags 
arbete med strategier och uppsatsen kommer bidra till insikter i hur företag handlar strategiskt 
i en lågkonjunktur.

Vid lågkonjunktur är det  kris  (Mitroff,  2004) och Europa befinner  sig nu i  lågkonjunktur 
(Konjunkturinstitutet,  2011).  Krisen  har  resulterat  i  en  lägre  efterfrågan  vilket  gör  att 
europeiska  länder  importerar  mindre  och länder  som är  beroende av  export  står  inför  en 
förändrande marknad (Konjunkturinstitutet, 2011). Sverige är ett exportberoende land med en 
export på cirka 50 % av BNP (bruttonationalprodukt) (SCB, 2011). På grund av den rådande 
situationen behöver företag arbeta med sina strategier, de är viktiga för att kunna konkurrera 
på  marknaden  (Porter,  1996).  Det  finns  flera  författare  som  beskriver  olika  användbara 
strategier under lågkonjunktur. En återkommande strategi är att planera för en eventuell kris 
(Bigelow & Chan, 1992; Pollard & Hotho, 2006). 

Den  globala  ekonomiska  krisen  inleddes  med  amorterings-  och  bankkrisen  tidigt  2007. 
Aktiemarknadens  reaktion  kom  i  juli/augusti  2008  och  kollapsen  i  mitten  av  september, 
samma  år  gick  banken  Lehman  Brothers  i  konkurs  (Bartram & Bodnar,  2009).  Lehman 
Brothers profilerade sig genom att investera i fastigheter (Flemming, 2008) och deras konkurs 
sägs vara den största i historien (Demos, 2011). Effekterna av kollapsen var allvarliga, de 
flesta aktier låg i slutet av 2008 på 50 % eller mindre, än i slutet av 2006 (Bartram & Bodnar, 
2009). En av anledningarna till krisen var att USAs banker gav krediter till låntagare som i 
slutändan inte kunde betala vilket resulterade i att bankerna drogs med stora kreditförluster 
(Mian & Sufi, 2009).

Den ekonomiska krisen spred sig till Europa och drabbade banker i Storbritannien, Island, 
Belgien med flera. Många länder gick in och räddade banker från konkurs men några klarade 
sig  ändå  inte.  Tyskland  klarade  sig  förhållandevis  bra  ur  krisen,  då  de  inte  hade  samma 
problem på kreditmarknaden som USA (Goddard, Molyneux & Wilson, 2009). I februari 2010 
skrevs  många  tidningsartiklar  om att  euron  var  i  kris.  Detta  kom av  en  osäkerhet  kring 
euroländernas  förmåga  att  betala  sina  skulder  vilket  resulterade  i  att  euron  föll. 
Huvudaktörerna till osäkerheten var Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien (GIIPS) 
(Prokopijević, 2010). När Grekland först fick problem borde det satt igång en varningsklocka 
men  det  ignorerades  och  stora  problem  skapades.  Den  globala  krisen  spreds  vidare  och 
resulterade i större statsskulder. Flera länder fick ekonomiska problem och EU gick in med 
räddningspaket för att hjälpa de drabbade (Mamadouh & van der Wusten, 2010). Sedan den 
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grekiska krisen bröt ut har det diskuterats om permanenta reformer av euroinstitutionerna, i 
syfte att få ordning på finanserna (ibid.).

Världshandeln har reagerat starkt på den globala lågkonjunkturen enligt Keppel och Wörz 
(2010). Det finns flera förklaringar till den starka reaktionen som resulterade i minskad BNP-
tillväxt, bland annat priseffekter, ökad vertikal specialisering och globala leverantörskedjor 
(ibid.). BNP-nedgången påverkade import och export runt om i världen, kollapsen kan också 
ha förvärrat nedgången i tillväxten och hjälpt sprida krisen (ibid.)

Krisen  har  påverkat  exporten  som Keppel  och  Wörz  (2010)  beskrev  och  har  drabbat  de 
europeiska länderna (Curran, 2009). De första månaderna av 2009 minskade exporten i större 
delar av Europa, inom EU föll exporten 20 %. Landet som påverkades mest var Finland vars 
export var 40 % lägre än föregående år (ibid.). Sverige är ett exportberoende land och hälften 
av Sveriges BNP består av export, varav 40 % av exportandelen går till euroländerna (SCB, 
2011). Exportföretagen i Sverige står inför en förändrande marknad, än så länge har exporten 
varit stabil då exportandelen till GIIPS-länderna inte är omfattande. Men många befarar att 
krisen kommer spridas och drabba Sverige hårdare (Konjunkturinstitutet, 2011).

Alla  företag  har  mål  de  arbetar  efter  och  vissa  har  uppsatta  strategier  för  att  vara 
konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter (Porter,  1996). Vid ekonomiskt sämre tider 
förändras förutsättningarna och företags handlingsmönster kan komma att  ändras (Mitroff, 
2004). Strategiarbete utförs i många företag och hjälper dem, mer eller mindre framgångsrikt,  
att hantera marknadens föränderliga beteende (Porter, 1996).

1.2 Problemdiskussion
Den globala tillväxten började mattas av i  slutet  av 2011 och EU-ländernas  BNP-tillväxt 
uppgick endast till  0,3 %. Sveriges tillväxt var däremot 1,6 % vilket är en av de högsta i 
Europa (SCB, 2011).  Vi  ställer  oss frågan:  är  exporten  viktig  för  Sverige? Sverige  är  ett 
exportland och exporterar stor andel till Europa. För att Sveriges tillväxt ska fortsätta vara god 
är  det  viktigt  att  upprätthålla  en fungerande export.  Sverige  har  och  kommer att  drabbas 
ytterligare om importen minskar i Europa. Sverige har inte drabbats lika hårt än eftersom vi 
exporterar  främst  till  bland  annat  Tyskland,  Storbritannien,  Frankrike  och  Finland  som 
fortfarande  importerar  trots  det  ekonomiska  läget  (ibid.).  Eftersom  Sveriges  export  kan 
minska om krisen sprider sig är det intressant för oss att titta på hur det kommer påverka 
företag som exporterar till Europa.

Exportmarknaden står inför en förändring på grund av den rådande  statsskuldskrisen (SCB, 
2011). Mitroff (2004) beskriver att en marknad i konjunkturnedgång är i kris. Detta betyder 
att exportmarknaden befinner sig i en kris vilket företagen måste lära sig hantera. Hur ska 
exportföretagen agera? I detta skede är det viktigt att exportföretag arbetar med sina strategier 
(Porter, 1996). Företag borde ha strategier för att vara flexibla och anpassningsbara på en 
förändrande marknad. De ska agera effektivt och alltid ligga steget före sina konkurrenter 
vilket gör strategin till en viktig beståndsdel (Porter, 1996). När det råder lågkonjunktur, som 
Europa kan beskrivas vara i, finns flera olika strategier för hur företag ska hantera detta. Ett  
problem gällande strategier under lågkonjunktur är att företag ofta försöker finna den lätta 
vägen för att  möta de svåra problemen. Det finns olika vägar  att ta vid en lågkonjunktur 
(Bigelow & Chan,  1992).  Detta  leder  oss  in  på  frågor  om hur  tillverkande  företag  som 
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exporterar  har  agerat  under  finanskrisen  och  hur  deras  strategiska  planerande  kring 
statsskuldskrisen i Europa ser ut.

Det vanligaste sättet för företag att möta sämre tider är nedbantning av organisationen och 
indragning av forsknings- och utvecklingskostnader (Bigelow & Chan, 1992). Om detta är det 
bästa sättet råder det delade meningar om, vissa menar att stora kostnadsreduceringar kan leda 
till en negativ spiral för företaget (Pearce & Michael, 2006). Företagen kan även använda sig 
av  scenarioplanering  vilket  hjälper  dem  hitta  olika  möjligheter  som  kan  uppstå  i  en 
lågkonjunktur (Pollard & Hotho, 2006). Organisationer kan, istället för planering, välja en 
differentierad strategi vilket innebär att de inte enbart arbetar efter sin kärnstrategi utan riktar 
in sig på olika områden. Dessa tillvägagångssätt resulterar i olika utgångar men samma sätt 
kan resultera i olika utgångar för olika företag (Bigelow & Chan, 1992). Bigelow och Chan 
(1992) menar att det därför är viktigt att rannsaka sitt företag och sin omgivning i valet av 
tillvägagångssätt.

Kommer lågkonjunkturen leda till nya strategival? Företagen möter sämre tider på olika sätt 
och  vilken  väg som bör  användas  är  omdiskuterat  (Bigelow & Chan,  1992).  Med denna 
bakgrund har vi fått ett intresse för hur företag agerar när marknaden sviker. Om de tvingas 
omorganisera sig på grund av sviktande efterfrågan eller har de gått oberörda ur kriserna? 
Intresset finner vi i att beskriva hur tillverkande företag i Sverige som exporterar till Europa 
organiserar sig för att överleva på marknaden. Har de påverkats av det som har skett eller har 
företagens strategier fungerat under dessa osäkra tider? Det vi riktar in oss på i rapporten är 
att beskriva strategiarbetet och företagens handlande för att klara av en föränderlig marknad.

1.3 Problemställning
Vår problemställning är: Hur ledningen i ett exportföretag handlar strategiskt på en svikande 
marknad?

1.4 Syfte
Syftet  är  att  beskriva  strategiarbetet  på  tre  olika  tillverkningsföretag  som  exporterar  till  
Europa för att få en förståelse för deras strategiska handlande på en marknad i lågkonjunktur. 
Med strategiskt handlande avser vi hur deras strategier ser ut, hur och om de har ändrats samt 
agerandet  gentemot  en  förändrande  marknad.  Vi  vill  ge  en  förståelse  och  skapa  en 
begreppsutveckling där begreppen konjunktur, export, strategi och organisering utvecklas i 
förhållande till de tre respondentföretagen.

1.5 Avgränsningar
Vi har avgränsat oss till tillverkande företag i Sverige som i stor utsträckning exporterar till 
europeiska länder. Företagen vi har intervjuat är medelstora, eftersom antalet stora företag är 
få  i  Sverige  (Svenskt  Näringsliv,  2010)  och  små  företag  sällan  har  ekonomi-  eller 
marknadsavdelningar.  Ett  medelstort  företag  sysselsätter  färre  än  250  personer  och 
omsättningen per år överstiger inte 50 miljoner euro eller har en balansomslutning högre än 
43 miljoner euro per år (Europeiska Kommissionen, 2012).
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2. Teoretisk referensram

I  kapitlet  redogör  vi  för  teorierna  studien  bygger  på.  Vi  har  byggt  den  teoretiska  
referensramen utifrån begreppen: konjunktur, export, strategi och organisering.

2.1 Teorimodell

Fig: Teorimodell, egen figur.

Europa befinner sig i lågkonjunktur på grund av finanskrisen. Sverige har klarat sig relativt 
bra  än  så  länge,  men  lågkonjunkturen  har  påverkat  export  och  import  negativt 
(Konjunkturinstitutet, 2011). Konjunktur är en benämning för det rådande ekonomiska läget, 
vid  beräknandet  tas  det  hänsyn  till  arbetslöshet,  kapacitetsutnyttjande  och  tillväxt.  Vid 
lågkonjunktur är BNP-tillväxten svag, (Konjunkturinstitutet, 2011) det importeras mindre och 
därmed minskar även exporten. Exporten är en stor del av Sveriges BNP och består främst av 
maskiner,  elektronikvaror  samt  motorfordon.  När  finanskrisen  slog  till  sjönk  BNP men 
återhämtade sig en kort period 2010 (SCB, 2011). På grund av osäkerheten i USA och det  
ekonomiska läget i Europa var tillväxtutsikterna för 2011 låga, vilket resulterade i en svagare 
konjunkturutveckling.  Utvecklingen har  resulterat  i  minskad import  inom Europa och har 
gjort att Sverige exporterar mindre (Konjunkturinstitutet, 2011). Vid lågkonjunktur finns olika 
strategier som är mer användbara än andra (Treas, 2009).

Det  finns  många  definitioner  av  strategi  (Oliver,  2001)  och  enligt  Henry  (2008)  behövs 
strategier för konkurrenskraften. Strategi behöver ledningen ha i åtanke när en organisation 
verkar på en föränderlig marknad. Enkelt kan strategi definieras som en väg för att nå målen 
(ibid.).  En  annan  definition  Oliver  (2001)  skriver  om är  att  förstå  en  industris  struktur,  
dynamik och bestämma verksamhetens position för att sedan nå en bättre lönsamhet behövs 
strukturen eller positionen ändras. Under lågkonjunktur väljer företag ibland den lätta vägen 
för att möta de stora problemen, många menar att företag istället bör planera inför sämre tider 
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(Bigelow  &  Chan,  1992).  Söderbom  (1995)  beskriver  att  företag  i  kris  ibland  handlar 
konjunkturellt vilket innebär att de inte strävar efter att nå målen i affärsidén.

Ledningen  tar  de  strategiska  besluten,  dessa  kan  handla  om  förändringar  på  grund  av 
organisationens externa omgivning (Bohman & Johansson Lindfors, 1998). De måste iaktta 
den  strategiska  situationen och  handlingsutrymmet  när  det  krävs  en  strategisk  förändring 
(ibid.). Handlingsutrymmet har en viktig roll i krissituationer, vid lågkonjunktur finns flera 
sätt att hantera denna (ibid.). Företagen som klarat sig bättre än andra, enligt Bohman och 
Johansson Lindfors (1998), har genomfört handlingar såsom fördelning av marknadsriskerna, 
professionellt politiskt engagemang samt har begränsat de finansiella riskerna (ibid.). Även 
kostnadsreducering är en vanlig handling i lågkonjunktur (Roberts, 2003). 

2.2 Konjunktur
Konjunkturläget  ger  en  bild  av  ekonomins  tillstånd  i  världen  (Nohagen,  2004).  Den 
ekonomiska  utvecklingen  påverkas  av  olika  faktorer  i  samhället,  bland  annat: 
kapacitetsutnyttjande, arbetslöshet och tillväxt. Konjunkturen pendlar upp och ner, uppgången 
kallas högkonjunktur och nedgången lågkonjunktur. I högkonjunktur växer ekonomin kraftigt, 
efterfrågan på varor och tjänster är stor. När det råder lågkonjunktur stiger räntor och priser 
samtidigt som exporten minskar, BNP-tillväxten blir lägre samt en minskning av efterfrågan 
sker (ibid.). BNP är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år och 
beskriver ett lands ekonomiska tillväxt (ibid.).

Den ekonomiska  utvecklingen  i  Sverige  har  varit  stark  det  senaste  århundradet.  Den har 
pendlat upp och ner i perioder och innan andra världskriget var tillväxten lägre. Efter kriget 
har tillväxten stigit med undantag för bland annat energikrisen på 70-talet och krisen i början 
på 90-talet (SCB, 2012). Under krisen på 70-talet rådde det lågkonjunktur, BNP sjönk efter 
flera kreditåtstramningar och efter det var hela Europa i lågkonjunktur (ibid.). Nästa årtionde 
blomstrade  tillväxten  igen,  men  i  början  av  90-talet  kom nästa  kris.  Politikerna  ändrade 
inriktning och istället för att satsa på låg inflation och stabil valuta var arbetslösheten i fokus. 
Resultatet blev att kronan föll och tillväxten förblev låg under följande år (ibid.). På 00-talet  
har BNP-tillväxten stärkts fram till finanskrisen (ibid.). Enligt Österholm (2010) kännetecknas  
finanskrisen  bland  annat  av  banken  Lehman  Brothers  krasch  2008.  Anledningen  till 
konkursen kan kort beskrivas som att bankerna lånade ut stora belopp på fastigheter och när 
priserna  sedan  sjönk  fanns  ingen  säkerhet  för  lånen  vilket  resulterade  i  kreditförluster 
(Österholm, 2010). Finanskrisen var av historiska mått men marknaden lyckades återhämta 
sig  en  kort  period  under  2010  (SCB,  2012).  Sverige  har  inte  gått  opåverkad  ur  krisen; 
aktiemarknaden gick ner med 40 % (Österholm, 2010). 

2010 års återhämtning stannade av 2011 på grund av oron över det ekonomiska läget i flera 
europeiska länder (Konjunkturinstitutet, 2011). Flera europeiska länder hade stora statsskulder 
och EU löste problemet genom att sätta in stödpaket för att underlätta finansieringen i de mest 
skuldsatta  områdena men lösningen bidrog inte  till  minskad oro (ibid.).  Oron har  lett  till 
försiktighet hos företag och resulterat i minskad efterfrågan. Uppgången förväntas inte ske 
förrän senare under år 2012 och läget är fortsatt svagt (ibid.). Krisen beskrivs av Österholm 
(2010) som den svåraste sedan den stora depressionen på 1930-talet.
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På 50-talet var Sveriges export cirka 20 % av BNP och idag är siffran 50 %. Detta tyder på att 
Sveriges ekonomi är starkt beroende av andra länders ekonomiska  situation (SCB, 2012). 
Enligt Konjunkturinstitutet (2012) var Sveriges tillväxt 2011 4,5 % och förväntas år 2012 vara 
0,6 % för att sedan 2013 stiga till 3,0 %. Euroområdets tillväxt har stannat av och flera länder 
har en låg BNP-tillväxt. Tyskland, till exempel, hade vid andra kvartalet 2011 endast 0,1 % 
tillväxt (Konjunkturinstitutet, 2011). Det är en fortsatt turbulent marknad i Sverige (Svenskt 
Näringsliv, 2011) och Svenskt Näringsliv (2011) har förutspått att i takt med utvecklingen 
kommer Europa snart ledas in i en lågkonjunktur. Sverige har klarat sig bra gentemot övriga 
länder och har haft en någorlunda stabil konjunktur. Framtiden för Sverige förutspås dock inte 
lika ljus, eftersom Sverige är ett exportberoende land och har en beroendeställning gentemot 
andra länder (ibid.). Enligt Konjunkturinstitutet (2011) kommer den svenska konjunkturens 
uppgång avstanna under några kvartal 2012.

2.3 Export
Export är betydelsefullt i mindre länder och Sverige är ett litet och exportberoende land där 
exportandelen av BNP är cirka 50 %. Exporten består främst av verkstadsvaror men även 
kemiprodukter,  läkemedel  och  konsulttjänster  (Nohagen,  2004).  2009  sjönk  Sveriges 
varuexport drygt 17 % och återhämtades till viss del 2010 (Svenskt Näringsliv, 2011).

År 2010 återkom efterfrågan och den svenska exporten växte snabbt under några kvartal, men 
var lägre än väntat under andra kvartalet 2011. Tillväxten dämpades ordentligt men tack vare 
att den var stark tidigare ökade varuexporten 9 % gentemot 2010 (Konjunkturinstitutet, 2011). 
I mitten av 2011 var tillväxtutsikterna låga på grund av osäkerheten kring USAs ekonomiska 
utveckling och skuldkrisen i Europa. Detta resulterade i en svagare konjunkturutveckling i 
OECD-länderna  under  det  andra  halvåret.  Importen  påverkades  negativt  vilket  i  sin  tur 
påverkar  svensk  export  (ibid.)  och  statistik  från  SCB  (2012)  visade  en  minskning  av 
orderingången från exportmarknaden.

För 2012 förutspås en svag tillväxt för den svenska exportmarknaden (Konjunkturinstitutet, 
2011).  Tyskland är  den största  importören  följt  av  Finland, Nederländerna,  Frankrike  och 
Belgien (Svenskt Näringsliv, 2011). GIPS-länderna står för 6 % av exporten från Sverige och 
BRIC-länderna står för 7 %. Med denna bakgrund är Sverige beroende av hur ekonomin i 
Europa utvecklas. GIPS-ländernas ekonomiska situation påverkar inte svensk export avsevärt 
då de står för en liten del av exporten. Skuldkrisen i Europa och USA har gjort att länderna 
behöver spara vilket dämpar efterfrågan och följaktligen exporten från Sverige (ibid.).

2.4 Strategi
Strategi har växt fram från en militär konflikt och har använts för att få övertag över den andra 
stridande enheten i  syfte  att  vinna konflikter (Henry,  2008).  Strategi  handlade förr  om att 
vinna, inte att förstå kunderna (Oliver, 2001). Företag måste vara flexibla och effektiva för att 
vara konkurrenskraftiga och då behövs strategier enligt Porter (1996). Strategi kan beskrivas 
som  ett  konkurrensverktyg  (Henry,  2008)  och  Henry  (2008)  beskriver  att  ledaren  i  en 
organisation  borde  använda  sig  av  strategiarbete  för  att  bibehålla  konkurrenskraft  på  en 
marknad i förändring. 
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Det finns många definitioner av strategi (Oliver, 2001) och skillnaderna i definitionen beror 
på de olika perspektiven strategi kan ses ur (Henry, 2008). Strategi definierar många företag 
som en formel för  att  spara tid (Oliver,  2001).  En enkel och vedertagen definition är att  
strategi är vägen för att nå sitt mål (Henry, 2008). Olivers (2001) definition på strategi är: 
förstå en industris struktur, dynamik samt bestämma organisationens position i branschen och 
antingen ändra  strukturen eller  positionen i  syfte  att  förbättra  resultatet.  Strategier är  inte 
definierade enheter som kan lagras, utan unika koncept som endast existerar i aktörens huvud. 
De är inte lika klara i verkligheten som på papper (Mintzberg, 1994).

Om företag tillfrågas angående sina strategier beskriver vissa att de har realiserats perfekt, 
andra  beskriver  att  förverkligandet  av  strategierna  inte  var  kopplade  till  deras  avsikter 
(Mintzberg,  1994).  Strategier  som helt  förverkligas  kallar  Mintzberg  (1994)  genomtänkta 
strategier,  de  som  inte  förverkligas  kallas  orealiserade.  En  tredje  variant  kallar  han 
uppdykande strategi, där handlingar företogs efter hand. Företag beskrivs ta differentierade 
beslut  för  att  testa  olika  marknader.  Strategierna  behöver  sedan varvas  tillsammans i  det 
verkliga livet för bäst resultat enligt Mintzberg (1994).

Det finns olika strategier för att möta lågkonjunkturen (Treas, 2009). Ett sätt  kan vara att 
skylla ifrån sig på ekonomin i världen. Ett annat sätt kan vara att stoppa huvudet i sanden och 
vänta ut krisen eller se möjligheterna i vad som kan komma av en kris (ibid.). Strategier kan 
ändras när förhållanden är stabila för att nya idéer uppkommer eller att befintliga strategier 
har ödelagts, men ofta ändras strategier vid förändringar i omgivningen (Mintzberg, 1994). 
Treas (2009) beskriver att om företagen agerar som det alltid har gjort kommer det resultera i  
lägre resultat, till och med i konkurs, vilket händer många företag vid lågkonjunktur (Pearce 
& Michael, 2006).

Det vanligaste tillvägagångssättet i lågkonjunktur,  enligt Pearce och Michael (2006), är att 
minska forsknings- och utvecklingskostnaderna, kundservicen samt arbetskraften. Dessa kan 
ha motsatt effekt, istället för att vara effektiva kan de resultera i en permanent försämring av 
konkurrenskraften  och  marknadsandelarna  (ibid.).  I  sämre  tider  bör  företag  istället  vara 
innovativa och tänka över handlingar som kan resultera i strategiska fördelar när vändningen 
kommer (Goldberg, Phillips & Williams, 2009). Företag måste vara tålmodiga eftersom ingen 
vet hur länge en lågkonjunktur består enligt Goldberg et al. (2009).

Alla ser inte en lågkonjunktur som ett hinder utan ser möjligheterna, möjligheter att plocka 
marknadsandelar när andra tappar sina (Bigelow & Chan, 1992). De andelar företag vinner 
under lågkonjunkturen behålls  när tiderna blir  bättre enligt Bigelow och Chan (1992).  De 
menar att det viktigaste företag kan göra innan en lågkonjunktur är att planera. För de som 
inte har planerat gäller det att först analysera situationen, när de sedan fått en överblick måste  
strategier  och  mål  formuleras  (ibid.).  Många  företag  har  välkomnat  den  vacklande 
ekonomiska  återhämtningen  och  ser  en  möjlighet  att  återuppbygga  och  vinna  tillbaka 
kunderna de förlorade under lågkonjunkturen. Andra ser en möjlighet att utnyttja övertagen de 
säkrade under lågkonjunkturen (Kitching, Smalbone, Xheneti & Kašperová, 2011). Alla är 
sårbara  för  hoten  från  nya  och  befintliga  företag  som  utnyttjar  möjligheterna  under 
återhämtningen. Misslyckande med anpassningen i  en återhämtning kan vara lika riskabel 
som att misslyckas med anpassningen till lågkonjunkturen (ibid.).
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2.4.1 Strategiskt handlande
En företagsstrategi är mönstret av flera handlingar som är ett eller flera element i affärsidén 
(Häckner, 1985). I kraftfulla organisationsideologier är behovet av beslutsfattande inte utbrett 
enligt  Brunsson  (1989), det  är  oftast  självklart  vilket  handlande  som  bör  göras.  Det  är 
ideologin  i  organisationen  som  väljer  handlandet  (Brunsson,  1989)  och  det  strategiska 
handlandet  inleder  förändringen  av  ett  mönster  motsvarande  ett  eller  flera  element  i  en 
organisations affärsidé (Häckner, 1985). 

Häckners (1985) studie om strategiutveckling i medelstora företag visade att företagen inte 
alltid  fattade formella  beslut.  Det  strategiska handlandet  pågick utan  synliga bevis såsom 
protokoll  från  sammanträden  och  det  formella  beslutet  fattades  ofta  efter  handlandet. 
Företagens handlande stämde inte alltid överens med de formella besluten eller affärsidén 
(ibid.). Han beskriver vidare att företag i inledningen av en kris utvecklade strategierna efter 
hand de dök upp. Handlingsmönstret stämde inte överens med den befintliga affärsidén och 
endast i viss utsträckning med den nya (ibid.). Söderbom (1995) beskriver liknande händelser 
i företag som befinner sig i stagnation.

Söderbom (1995) beskriver olika strategiska faser ett företag genomgår. Den första fasen är 
strukturell insikt där ledningen inser att händelser i världen förändrat strukturen i branschens 
marknad  och  finanser.  En  fas  där  strategiska  lösningar  kommer  fram  tack  vare  hög 
probleminsikt och lösningen företaget väljer leder till en förändring. Strukturell insikt inleder 
en ny mytperiod vilket kännetecknas av entusiasm för nya idéer (ibid.).  Söderbom (1995) 
förklarar myter som olika perioder under en epok, där förtroendet för verksamheten minskar 
och ökar i perioder av stagnation och framgång. Nästa fas kallar Söderbom (1995) framgång 
som  pekar  på  förändringen  efter  strukturell  insikt.  Framgången  kan  gälla  olika  delar  i 
företaget (ibid.). Den tredje fasen är stagnation, den påverkar lönsamheten och produktionen i 
företaget. Ledningen försöker hitta strategiska lösningar till detta, samtidigt som förtroendet 
för myten sjunker (ibid.). 

Den sista fasen Söderbom (1995) beskriver kallas konjunkturellt  handlande där problemen 
skylls  på  konjunkturen.  Konjunkturcykler  påverkar  företagets  resurser,  produkter  och 
produktion. Vid fasen väljer och operationaliserar företagen strategiska lösningar vilket leder 
till suboptimering av målen i företaget. Här hamnar företaget i kris och mytens förtroende är 
lågt  på  grund  av  misslyckande  i  handlandet.  Företagen  kan  beskrivas  göra  omedvetna 
handlingar efter det som sker i omvärlden (ibid.). Ledningen på ett av företagen i Söderboms 
(1995) studie sökte lösningar och gjorde dessa till sin strategi efter stagnationen av en myt.  
Lösningarna  var  konjunkturbetonade  och  valdes  när  en  lyckosam  strategi  kört  fast.  När 
efterfrågan  på  företagets  produkter  försvann  infann  sig  stagnationen.  Detta  skedde  alltid 
plötsligt  och  orsakades  av  en  extern  händelse,  exempelvis  en  kris  eller  ett  krig.  När 
stagnationen var över sökte ledningen inte hög soliditet, likviditet och lönsamhet utan istället 
uppfylldes submålen (ibid.). De strategier företagets ledning arbetade efter vid krisen var de 
som bäst förklarade hur krisen skulle lösas (ibid.).

Cyert  och  March  (1963,  ref.  i  Söderbom,  1995)  beskriver  att  företag  ibland  använder 
suboptimerade lösningar istället  för optimala.  Företaget  i  Söderboms (1995) studie gjorde 
detta kombinerat med enkla lösningar. Den höga komplexiteten i omgivningen gör att företag 
agerar på detta sätt. Situationen uppkom efter inledningen av fasen stagnation. Att fatta rätt 
beslut  blev  svårare  vid  en  stagnation,  vilket  bidrog  till  att  strategiska  beslut  i  fasen 
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konjunkturellt  handlande  förstorade  företagets  ekonomiska  problem  och  en  kris  inleddes 
(ibid.).  Söderbom  (1995)  beskriver  att  när  konjunkturbetonade  lösningar  valdes  använde 
företaget förenklade perspektiv av verkligheten. Efter en stagnationsfas använde företaget en 
konjunkturell lösning och blev en strategi som visade sig vara en enkel lösning (ibid.). 

Häckner  (1985)  och  Gulati,  Nohria  och  Wohlgezogen (2010)  beskriver  två  andra  sorters 
strategiskt handlande,  offensivt  respektive  defensivt.  Offensivt handlande innebär  att  äntra 
nya marknader eller lansera nya tjänster och produkter. Att handla defensivt innebär att skära 
ner på den nuvarande kapaciteten (Häckner, 1985). När företag handlar defensivt och befinner 
sig i kris ses detta som ett misslyckande. Vid de tillfällena finns risken att ledningen arbetar 
med  för  enkla  verklighetsuppfattningarna  (ibid.).  När  företag  befinner  sig  i  kris  menar 
Häckner (1985) att det strategiska handlandet behöver vara både offensivt och defensivt. Det 
är ledningens uppgift att identifiera behoven. Han menar vidare att företags affärsidéer sällan 
fungerar, eftersom de har avvikande strategier. Gulati et al. (2010) menar att företag som kan 
balansera mellan att kapa kostnader för att överleva idag och investera för att växa imorgon 
gör bra ifrån sig efter lågkonjunkturen. Företag som utvecklar en specifik kombination av 
defensiva och offensiva drag har den högsta sannolikheten att lyckas (ibid.)

2.4.2 Strategisk planering
Det finns olika definitioner av planering, vissa menar att det är ett framtida tänk, andra att det 
är ett sätt att kontrollera framtiden (Mintzberg, 1994). Enligt Mintzberg (1994) handlar det om 
att kontrollera och är därför en ledningsfråga. Han definierar planering som en formaliserad 
process för att producera tydliga resultat i form av integrerade beslutssystem (ibid.).

Mintzberg  (1994) beskriver  att  det  finns  olika anledningar  varför  företag  bör  planera.  En 
anledning är att organisationerna ska hantera sina aktiviteter; koordinera ansträngningarna rätt 
(ibid.). Är inte aktiviteterna korrekt koordinerade kan det resultera i exempelvis att säljarna 
säljer varor fabriken inte kan producera. En annan anledning är att företag måste planera för 
att  försäkra  att  hänsyn  tas  till  framtiden.  Planeringen  introducerar  en  disciplin  för  ett 
långsiktigt tänkande i företaget. Framtiden tas i beräkning genom tre grundläggande vägar: 
förbereda för det  oundvikliga, förebygga det  oönskade samt kontrollera  det kontrollerbara 
(Mintzberg, 1994). 

Wilson och Eilertsen (2010) har gjort en studie om strategisk planering vid den ekonomiska 
krisen mellan 2007 och 2009. I studien fann de att mindre företag troligare fann tillväxt i den 
ekonomiska krisen än stora företag. Större företag hade en defensivare metod för att möta 
krisen.  De kunde inte  hitta  anledningen till  skillnaden men underströk att  mindre företag 
oftast kunde handla mer flexibelt än de större (ibid.). Wilson och Eilertsen (2010) fann även 
att de företag som kunde svara med tillväxt hade en tydlig planeringskultur och förmågan att 
använda planeringsprocessen under krisen. Företag som använde sin planering för att ta beslut 
var optimistiska inför framtiden gällande tillväxt och vinstutsikter. Slutligen upptäckte de att 
resultatet indikerade på att organisationer med den mest seriösa strategiska planeringen, för 
beslutstagande under kris, var mer proaktiva. Dessa har möjlighet att dra fördelar gällande 
tillväxt i ekonomiskt dåliga tider (ibid.).
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2.5 Organisering
Förändring uppkommer när företag fattar beslut inom en viss strategisk kontext (Bohman & 
Johansson Lindfors, 1998). Besluten tas av strategiska aktörer och färgas av tidigare beslut, 
händelser i den interna och externa omgivningen samt handlingsutrymmet. Strategiska aktörer 
är  ofta  ledningen  eller  ägare,  de  har  kontrollen  över  kapitalet,  de  legala  och  formella 
befogenheterna  att  göra  de  strategiska  tolkningarna  samt  fatta  besluten.  Den  strategiska 
förändringsprocessen kan beskrivas som en pågående process av tolkningar och fattade beslut 
eller  en  lärandeprocess  (ibid.).  Händelser  eller  förändringar  i  den  interna  och  externa 
omgivningen kan vara uppgångar, nedgångar, negativa trender inom industrin eller förlust av 
en viktig kund (ibid.).

I lågkonjunktur har många företag en försvagad försäljning och säger upp anställda i väntan 
på de dåliga tiderna. Det finns olika sätt att reagera på lågkonjunktur, ett typiskt amerikanskt 
sätt  är  att  göra  tydliga  kostnadsreduceringar  i  syfte  att  förbättra  det  kortsiktiga  resultatet 
(Bigelow & Chan, 1992). Traditionella kostnadsreduceringar är att  minska kostnaderna för 
underhåll, forskning och utveckling, marknadsföring, process- och produktförbättringar enligt 
Bigelow och Chan (1992). Dessa metoder är inte alltid användbara utan andra metoder krävs. 
Problemet i många fall är att företagen har valt den lätta vägen när de hanterar problemen. 
Lösningarna resulterar ofta i att tid, pengar och ansträngningar läggs ner i onödan (ibid.).

Ett  framgångsrikt  sätt  att  hantera  lågkonjunkturen  är  planering  enligt  Bigelow och  Chan 
(1992). Företagen planerar för det som kan hända och är förberedda för lågkonjunkturen. Att 
inte ha förberedda planer kan resultera i negativa effekter (ibid.). Även Kitching et al. (2011) 
menar  att  planeringen  är  viktig  eftersom  besluten  ledningen  tar  under  lågkonjunkturen 
påverkar företagets framtida förmåga och prestationer. De menar vidare att vid försök att öka 
intäkterna  krävs  planering  men  det  finns  ingen  garanti  för  att  det  lyckas.  Lyckosamma 
handlingar i en kontext kanske inte fungerar i en annan (Kitching et al., 2011).

Lågkonjunktur påverkar olika marknader på olika sätt (Kitching et al., 2011). En gemensam 
nämnare hos de företag som hanterar lågkonjunktur bättre än andra är bland annat: en global 
och  balanserad  fördelning  av  marknadsriskerna,  begränsade  finansiella  risker,  begränsat 
beroende  av  myter  och  analytiska  strategiska  aktörer.  Dessa  är  några  av  de  viktigaste 
egenskaper i den strategiska kontexten hos företag som har klarat av lågkonjunkturen med 
acceptabla  nivåer  av  sitt  resultat  (Bohman  & Johansson  Lindfors,  1998).  Roberts  (2003) 
beskriver att det bästa sättet att klara sig bra under en lågkonjunktur är kostnadsreduceringar. 
Högt  rörelsekapital  och  tillverkningskostnader  samt  fasta  administrativa  kostnader  bör 
minskas. Men en alltför offensiv kostnadsreducering kan istället skapa kostnader (ibid.). 

Minskad produktion och outsourcing kan bidra positivt eller negativt till företagets prestation 
vid  marknadens  återhämtning  (ibid.).  Dess  slutgiltiga  påverkan  beror  på  den  strategiska 
positionen hos företaget. Minskad produktionskapacitet under en lågkonjunktur kan ses som 
den lämpliga  strategin  men detta  minskar  vinst-  och  aktieökningen under  återhämtningen 
(ibid.). Företag som investerar aggressivt i marknadsföring, innovation och kvalitet kommer 
lyckas när marknaden är på uppgång enligt Roberts (2003). Gurkovs (2009) studie om ryska 
företag vid lågkonjunktur visade att de i första hand sparade in på administrativa kostnader, 
optimerade  kapacitetsutnyttjandet,  såg  över  leverantörsstrukturen  och  snabbade  på 
produktutvecklingen och marknadslanseringen. Gurkov (2009) menar att ett företag måste, för  
att  överleva  i  lågkonjunktur,  ha  turnaround  strategier  som handlar  om kostnadsledarskap 
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(minska  kostnaderna  och  satsa  på  kvaliteten)  eller  differentiering  (öka  kvalitén  och 
kompromissa med kostnaderna).

2.5.1 Omstrukturering
För  att  klara  av  händelserna  på  en  dynamisk  marknad  blir  det  vanligare  att  företag 
omstrukturerar  sin  verksamhet  för  att  öka  lönsamheten.  Omstrukturering  innebär  att 
strukturen  i  verksamheten  förändras.  Exempel  är  nedbantning,  teknologiförändringar, 
rationalisering,  sammanslagningar  och  internationalisering  (Bigelow  &  Chan,  1992).  De 
vanligaste  omstruktureringarna  är  teknologiförändringar  och  nedbantning.  Nedbantning  är 
populärt eftersom det snabbt reducerar kostnader (ibid.). 

Ledningen  kan  se  omstrukturering  som  ett  svar  på  förbättrad  effektivitet,  ett  sätt  att 
kontrollera kostnader och hantering av en förändrad marknad. Det finns olika resultat av hur 
lönsam omstrukturering är. Ibland har det visat sig väldigt lönsamt men i andra fall bidragit 
till  osäkerhet och i  värsta fall konkurs (Lin, Lee & Gibbs, 2008).  En annan nackdel med 
omstruktureringar är att det kan indikera på att företaget har ekonomiska eller operationella 
problem. En omstrukturering kan sända signaler till marknaden om problem i organisationen 
och förvärra problemen för det blir svårt att få finansiärer (Lin et al., 2008). 

Pearce  och  Michael  (2006)  beskriver  vikten  av  att  verksamheter  fortsätter  investera  vid 
lågkonjunktur för att behålla sina marknadsandelar annars tar nya aktörer över. En strategi kan  
vara att vilja växa, förvärva och göra sammanslagningar med andra företag (Porter, 1996). 
Pearce och Michael (2006) beskriver att det är en lönsam strategi i lågkonjunktur. Under en 
lågkonjunktur kan företag köpa upp verksamheter billigare än annars, eftersom konkurrenter 
sällan  är  villiga  att  starta  ett  budgivningskrig  under  ekonomiskt  dåliga  tider  (Pearce  & 
Michael, 2006).

Omstruktureringar bör inte göras för ofta utan endast i specialfall. De som frekvent utnyttjar 
omstruktureringar i lågkonjunktur hinner inte dra fördelarna av det innan det är försent (Lin et 
al., 2008). Vid lågkonjunktur är det viktigt att bibehålla ett stabilt kassaflöde enligt Lin et al.  
(2008). Nedbantning av organisationen kan få andra konsekvenser än de tänkta. Det kan leda 
till  ”falsk  ekonomi”  eftersom  många  underskattar  kostnaderna  det  krävs  att  hålla 
verksamheten effektiv (ibid.). Enligt Pearce och Michael (2006) löper företag, som säger upp 
många  anställda,  större  risk  att  misslyckas  (ibid.).  De  menar  att  uppsägningar  inte  är  en 
långsiktig  lösning,  för  företagen  kan  förlora  kompetent  personal.  Säger  företagen  upp 
anställda  utan att  tänka  långsiktigt  kan  det  resultera  i  minskad  effektivitet  och förlust  av 
viktiga resurser. Behåller företaget personalen är de redo för tillväxten när den återkommer 
(Pearce & Michael, 2006). 

Omstruktureringar innebär ofta att företaget inte kan fokusera på sin kärnverksamhet utan 
behöver en strategi  som skiljer  sig  från den.  En ändring eller  annan fokusering kan vara 
nödvändig för att överleva och vara konkurrenskraftiga (Lin et al., 2008).

2.5.2 Differentierad strategi
En strategi  där  företaget  säljer  av eller  riktar  in  sig på nya områden kallas  differentierad 
strategi. En differentierad strategi sprider företagets affärsområden på olika delar och verkar 
på fler marknader. Speciellt vid lågkonjunktur uppkommer frågan om företag bör använda sin 
vanliga  kärnstrategi  eller  en  differentierad  enligt  Bigelow  och  Chan  (1992).  Väljs  en 
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differentierad strategi kan företaget sälja av verksamheten om den inte visar sig vara lönsam 
och istället satsa på nya områden, vilket inte görs i kärnstrategin (ibid.).

Bigelow och Chan (1992) beskriver att det råder delade meningar om differentierad strategi är 
lyckat i en lågkonjunktur. Vissa menar att företag bör hålla sig till det de kan, sin kärnstrategi,  
för det resulterar i mer lönsamhet. Andra menar att företag blir mer lönsamt genom flexibilitet 
i en dynamisk omgivning där de kan äntra nya marknader om en annan sviker. De anser att  
sådana strategier resulterar i en lägre risk för dem som sprider riskerna och inte satsar allt på 
ett kort (ibid.).

Vilken strategi som bör väljas beror på,  det gäller att analysera sitt  företag och se vilken 
strategi  som  passar  bäst.  Om  företaget  inte  har  stora  marknadsandelar  och  få 
konkurrensfördelar kan det bli lönsamt att sprida sin verksamhet på flera områden (Bigelow & 
Chan, 1992). Cerrotti (2006) menar att differentiering är ett kraftfullt verktyg som kan leda till  
stor lönsamhet om företag, istället för att fokusera på endast ett koncept koncentrerar sig på 
flera.  Företag i  lågkonjunktur bör hålla sig till  en differentierad strategi  enligt  Pearce och 
Michael (2006).

2.5.3 Kostnadsreducering
I  en lågkonjunktur borde ledningen fokusera på betalningsflödet.  Det finns en vedertagen 
uppfattning  att  betalningsflödet  är  avgörande  för  att  överleva  nedgången  och  positionera 
företaget för en vändning (Goldberg  et  al.,  2009).  Bigelow och Chan (1992) beskriver att 
företag  tidigare  oftast  svarade  på  lågkonjunktur  genom reduceringar  av  kostnader  i  hela 
organisationen. Ett område som ofta utsätts för kostnadsreducering är kundservice (ibid.). Det 
kostar  mindre  att  sköta  om befintliga  kunder  än  att  skaffa  nya,  kan  företag  minska  sina 
kostnader men ändå ge likvärdig eller förbättrad service har de lyckats enligt Bigelow och 
Chan  (1992).  Marknadsföring  är  ett  annat  område  som  traditionellt  utsätts  för 
kostnadsreducering. Konkurrenter kan öka sin marknadsföring för att slå ut andra och ta deras 
marknadsandelar (ibid.).

En  annan  kostnad  företag  brukar  se  över  är  tillverkningskostnaderna.  Här  finns  oftast 
kostnader att skära ner på, men det är viktigt att tänka långsiktigt menar Bigelow och Chan 
(1992).  En  kortsiktig  kostnadsreducering  ökar  ofta  kostnaderna  långsiktigt.  Ett  misstag 
företag ibland gör i lågkonjunktur är att minska kostnaderna för forskning och utveckling. Det 
resulterar i att de inte kan lansera konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Företagen måste 
vara  säkra  innan  de  introducerar  sina  nya  strategier  och  att  dessa  kommer  ge  en 
konkurrensfördel (ibid.).

Katzenbach  och  Bromfield  (2009)  beskriver  vikten  av  att  sätta  mål  för  att  vara 
konkurrenskraftiga vid  olika  scenarier.  Cheferna  bör  vara  engagerade  på  alla  plan för  att 
genomföra  och bibehålla  kostnadsreduceringsåtgärderna (ibid.).  Katzenbach och Bromfield 
(2009) anser även att organisationen bör strömlinjeformas i syfte att stärka framtida tillväxt 
och  designa  om kritiska  processer  för  att  integrera  och  bibehålla  kostnadsreduceringarna 
(ibid.).  Företag som kapar kostnader snabbare än sina konkurrenter behöver nödvändigtvis 
inte blomstra. Tvärtom har de svårare att klara konkurrensen när tiderna blir bättre (Gulati et 
al., 2010). De som investerar djärvt under lågkonjunkturen klarar sig inte heller bättre och de 
med högst tillväxt innan lågkonjunkturen har också svårt att behålla  den positionen enligt 
Gulati et al. (2010).
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2.5.4 Scenarioplanering
Scenarier  skapas  med  bakgrunden  att  framtiden  inte  kan  förutses,  men  vissa  situationer 
kommer  uppstå  då  specifika  händelser  har  inträffat.  Scenarioplanering  är  en  process  som 
ständigt granskas och förbättras tack vare nya insikter och ny kunskap (Wright,  2000). När 
företag  använder  sig  av  scenarioplanering  finns  faktorer  de  bör  ha  i  åtanke,  bland annat 
tillväxt, priser, inflation, lagändringar och global handel. Denna typ av planering är ett viktigt 
verktyg ledningen kan använda sig av, det ger dem vägledning för den närmsta framtiden. 
Beslutsprocesserna  i  ledningen  måste  vara  effektiva,  om  inte  kommer  de  strategiska 
fördelarna av scenarioplanering utebli enligt Marren och Kennedy (2010).

Stauffer (2002) beskriver att scenarioplanering ger företaget fler möjligheter om en eventuell 
kris  uppstår.  Det  hjälper  även  att  allokera  resurser  på  ett  klokare  sätt  och  bevara 
valmöjligheterna. Med hjälp av scenarioplanering undviker företag att fortsätta i föregående 
kris, istället ligger fokus framåt.  Företag får möjligheten att öva inför det som kan hända 
(Stauffer, 2002). Scenarioplanering testar strategierna och dugligheten sätts på prov. Eftersom 
scenarier  inte  påstår  sig  säga  sanningen  om framtiden  handlar  det  om  att  identifiera  de 
strategiska  element  som fungerar  i  de  flesta  situationer  (Marren  & Kennedy,  2010).  Vid 
scenarioplanering är den externa omgivningen en viktig faktor företagen bör hålla koll på. 
Alla uttänkta strategier med hjälp av scenarioplanering passar inte i alla omgivningar (ibid.).

Vissa strategier kan vara nödvändiga till en början, men fasas ut när förutsättningarna ändras. 
Andra kan vara onödiga eller skadliga för tillfället, men bli nödvändiga när situationen ändras.  
Speciellt de osäkra och oförutsägbara stunder där externa faktorer kräver taktiska eller till och 
med strategiska ändringar. Dessa scenarier måste identifieras och övervakas noga (Marren & 
Kennedy, 2010).  Scenarier erbjuder en typ av försäkring för beslut som skulle vara svår att 
erhålla  med hjälp  av  traditionell  prognostisering.  För  att  skydda sig mot  olika  risker  bör 
företag titta på omständigheterna,  eftersom misslyckandet kan bero på de fattade besluten 
(Schoemaker,  1991).  Framtiden går  inte att  förutse med en matematisk formel.  Ju fortare 
företag  inser  det,  desto  snabbare  kan  idéer  användas  för  att  skapa  ny  framtid  för 
organisationen. Scenarioplanering är ett kraftfullt sätt att starta denna process enligt Marren 
och Kennedy (2010).
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3. Metod

I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och vi redogör för våra val, validitet och  
reliabilitet samt kritik mot använda källor.

3.1 Metodologiskt ställningstagande
Den  hermeneutiska  forskningsmetoden  har  utvecklats  till  en  existentiell  filosofi. 
Hermeneutikerna  vill  tolka  och  förstå  faktorerna  för  mänskligheten.  De vill  inte  förklara 
människor  utan  förstå  dem  och  gör  det  genom  att  tolka  språk  och  handlingar  (Patel  & 
Davidson, 2011). Förklaringen av hermeneutik anser vi liknar vår studies inriktning. Den är 
koncentrerad till att försöka förstå tre företags strategiska handlingar och beskriva dessa. Patel 
och  Davidson (2011)  menar  att  hermeneutikerna  har  en  öppen  och  engagerad  forskarroll 
vilket  ger  en  kvalitativ  tolkning  och  förståelse.  Hermeneutikerna  närmar  sig  sina 
forskningsobjekt med en subjektiv ansats och ser inte det som ett hinder. De arbetar efter 
holism, de vill se problemet i sin helhet. Forskaren ser en helhet men pendlar sedan mellan del  
och helhet för att få en förståelse. Arbetssättet har ett tydligt drag av abduktion vilket ger olika 
synvinklar av tolkningen. De vill få fram det unika i varje tolkning (ibid.).

Vår studie anser vi liknar en hermeneutisk studie. Vi har gått in på djupet i ett fenomen och 
tolkat en situation för att få en förståelse. Vår tidigare kunskap avspeglas i tolkningen och 
förståelsen av forskningsobjektet, genom att vi först läste in oss på ämnet innan intervjuerna 
genomfördes.  Den  kunskapen  gav  oss  hypotesen  att  något  har  förändrats.  Hypotesen  har 
påverkat hur vi har strukturerat arbetet och intervjufrågorna. Vi är medvetna om kritiken mot 
det  hermeneutiska  synsättet,  att  vår  tidigare  kunskap  färgar  oss,  men  anser  ändå  att  det 
hermeneutiska synsättet är lämpligt i vår studie.

3.2 Val av ansats
Vid  forskning  arbetar  forskaren  antingen  med  ett  induktivt  angreppssätt  då  empirin  är 
utgångspunkten eller ett deduktivt angreppssätt då hypoteser är utgångspunkten (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011). I en empirisk uppsats utgår studien från verkligheten och forskaren 
arbetar induktivt. Vid induktion har denne insamlad data som behandlas med teorier, begrepp 
och  modeller  (Rienecker  & Jörgensen,  2004). En  deduktiv  ansats  används  vid  teoretiska 
uppsatser. Där använder sig forskaren av teorier för att rationalisera sig fram till svar på sin 
uppsatsfråga. Deduktion innebär att testa, bekräfta eller avvisa befintliga teorier, det går från 
det  generella  till  det  speciella (Rienecker & Jörgensen, 2004).  Patel  och Davidson (2011) 
nämner ett tredje sätt, abduktion, där forskaren växlar mellan induktion och deduktion.

En kvalitativ studie brukar ha en induktiv ansats, de är mer öppna för information och fångar 
upp  överraskande  information  som  inte  är  förväntad.  Den  kvantitativa  ansatsen 
sammanhänger  med  en  deduktiv  ansats,  forskaren  kategoriserar  informationen  innan  den 
samlas  in  då  frågorna  är  fasta  och  svarsalternativen  givna  och  begränsar  det  insamlade 
materialet (Jacobsen, 2002). Vår studie är kvalitativ vilket enligt Jacobsen (2002) borde leda 
in oss i den induktiva ansatsen men hermeneutiker brukar använda sig av en annan ansats, den 
abduktiva (Patel & Davidson, 2011).
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En abduktiv ansats är en blandning av induktion och deduktion. Vid abduktion formuleras en 
teori, denna testas och ny teori kan utvecklas (Patel & Davidson, 2011). Vi anser att vår studie 
faller under denna benämning eftersom vi använder oss av befintliga teorier motsvarande vår 
hypotes. Vår hypotes är att företag har ändrat sina strategier på grund av den ekonomiska 
krisen.  Vi  gick  ut  i  verkligheten  för  att  se  hur  det  såg  ut  och  sedan  skapade  vi  en 
begreppsutveckling. Vi anser inte att uppsatsen är induktiv eftersom vi har en hypotes vilken 
utvecklades från våra förkunskaper om ämnet. Hypotesen och vårt öppna förfarande med en 
kvalitativ ansats resulterar i att studien kan beskrivas som abduktiv. Det överensstämmer inte 
helt med vårt förfarande eftersom avsikten med studien inte är att utveckla ny teori utan att 
förstå ett fenomen.

Den abduktiva ansatsen kan ha påverkat vår studie genom hypotesen om hur vi tror det kan 
vara. Hypotesen kan ha gett oss ett tunnelseende och riktat in oss enbart på ett spår vilket kan 
ha resulterat i att viktiga aspekter missats. Vi upplever inte att så är fallet utan vi tycker oss 
varit öppna för andra eventuella företeelser. Detta avspeglas i vårt resultat där vår hypotes inte 
helt motsvarade verkligheten.

3.3 Kvalitativ
En studie är antingen kvalitativ eller kvantitativ. En kvalitativ studie försöker ta reda på vad 
individen vill berätta och hur denne upplever verkligheten (Backman, 1998). En kvantitativ 
studie samlar in information som omvandlas till tal för att sedan analyseras genom statistiska 
metoder.  Kvantitativa  studier  ger  distans  till  undersökningsobjektet,  vid  kvalitativa 
undersökningar får studien en närhet till det studerade objektet (Jacobsen, 2002).

Fördelen med en kvalitativ studie är att den ofta får en hög intern giltighet. De är nyanserade 
tack vare öppenheten i studien och är flexibla då problemställningen kan ändras allteftersom 
studien  fortgår  (Jacobsen,  2002).  Nackdelarna  med  kvalitativa  studier  är  att  de  är 
resurskrävande eftersom intervjuerna tar lång tid. Generaliserbarheten är en annan nackdel då 
enbart ett fåtal enheter undersöks, den externa giltigheten blir lägre (ibid.). Vår studie faller 
under  en  kvalitativ  ansats  och  vi  ansåg  att  fördelarna  för  en  kvalitativ  studie  övervägde 
nackdelarna. Vi har valt att enbart studera få objekt och göra studien genom intervjuer där vi 
fångar upp mer detaljer än vid exempelvis enkäter. Vi ville få djup i det vi analyserade och att  
de undersökta objekten skulle ge detaljerade svar. Att det är resurskrävande ansåg inte vi var 
något problem. I studien medverkar tre företag med en till två respondenter från respektive 
företag. Vi har inte gjort en generalisering av resultatet eftersom vi har ett beskrivande syfte. 
Studien innefattar enbart tre företag därför kan vi inte generalisera, vår beskrivning är enbart 
en  fördjupning i  våra  respondenters verksamheter.  För  att  göra  en  generalisering  hade  vi 
behövt intervjua flertalet företag.

Vi ansåg att en kvantitativ studie inte skulle bidra med lika värdefull information. En sådan 
studie med denna tidsram för projektet tror vi endast skulle ge indikationer på hur många 
företag som märkt av situationen. Informationen skulle inte ge oss samma förståelse för varför  
de har upplevt situationen på ett visst sätt. Risken finns att genom vår hypotes hade vi styrt  
frågorna och värdefull information hade förbisetts som kommit fram genom öppna frågor. 
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Studien har en beskrivande problemställning och har avsikten att beskriva ett fenomen. Vid en 
sådan undersökning är målet att få insikt i hur en situation eller ett fenomen ser ut (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011). Vår undersökning är sådan då vi har beskrivit förhållandet i flera 
företag. Syftet med studien är att beskriva ett fenomen, inte att förklara det. Eftersom vi har en 
beskrivande problemställning föll sig valet naturligt på den kvalitativa metoden för vi ville ha 
detaljerad och djupgående data från våra respondenter.

3.4 Sekundärdata
Sekundärdata är en tolkning någon har gjort av en händelse (Bell, 2000). När forskaren själv 
inte får informationen direkt från källan är det sekundärdata. Nackdelen med användning av 
sekundärdata är att personen som samlat in data varit ute efter något annan än vad forskaren 
vill  studera.  Kvalitativ sekundärdata är texter där befintliga utsagor och berättelser tolkas, 
såsom: befintlig statistik, börsnoteringar, räkenskaper och årsredogörelser. Vid användandet 
av  sekundärdata  måste  en  kritisk  granskning  utföras  eftersom  trovärdigheten  kan  vara 
bristande (Jacobsen, 2002).

Den  form  av  sekundärdata  vi  har  använt  i  uppsatsen  är  årsredovisningar  från 
respondentföretagen  samt  information  från  deras  hemsidor.  Årsredovisningar  följer 
lagstiftning i Sverige vilket gör att vi anser att dessa är tillräckligt trovärdiga för att tas med i  
studien. Uppgifterna vi har hämtat från dessa är bland annat beskrivning av företagen och 
deras ekonomiska situation. Vi är införstådda att informationen är skriven av företagen själva, 
men har granskats av revisorer. När vi har hämtat information från företagens hemsidor har 
det varit i syfte att beskriva dem, vi införstådda med att informationen är framställd för att 
uppvisa en positiv bild av företagen. Vi har enbart använt oss av den informationen för att 
beskriva  dem och dess  sysselsättning,  detta  anser  vi  inte  har  påverkat  framställningen av 
företagen.

3.5 Litteratursökning
De  referenser  vi  har  använt  oss  av  är  rapporter  från  olika  institut,  böcker,  artiklar  och 
årsredovisningar.  De rapporter  vi  har  använt  kommer  från  SCB,  Konjunkturinstitutet  och 
Svenskt Näringsliv. Vi har vid användandet av dessa förstått att det är tolkad information men 
instituten i sig har en hög tillförlitlighet enligt oss. I uppsatsen återfinns litteratur av forskare 
som skrivit om ämnena vi tar upp. Andra referenser i denna studie är artiklar, dessa har vi 
funnit genom att söka i bibliotekets databas, bland annat i ABI, Google Scholar och Science 
Direct. För att finna de relevanta artiklarna som behandlar våra ämnen har vi i första hand 
sökt på begreppen: strategi, management, recession, export, trade med mera.

3.6 Primärdata 
Genom att samla in information från personer skapas primärdata, denna typ av data erhålls vid 
intervjuer,  observationer och frågeformulär.  När forskaren samlar in primärdata kan denne 
styra över datans tillförlitlighet i viss utsträckning (Bell, 2000). Öppna individuella intervjuer 
passar när ett fåtal enheter undersöks. Intervjuer tar mycket tid i förberedelser, genomförande 
och efterarbete när de ska sammanställas till ett empirikapitel. Det passar även när forskaren 
vill veta individens åsikter och hur denne beskriver ett visst fenomen (Jacobsen, 2002). Vi har 
genomfört  besöksintervjuer,  valet  föll  på  metoden  eftersom  vi  endast  ville  genomföra 
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intervjuer med fåtalet objekt för att få en djupare förståelse. Jacobsen (2002) beskriver även 
att det är lättare för personer att prata om känsliga ämnen eftersom ett förtroende byggs upp 
när två individer möts personligen.

Vidare  föll  sig  valet  att  genomföra  besöksintervjuer  naturligt.  Vi  ville  träffa  personerna  i 
verkligheten för att skapa en bild om hur intervjusituationen ser ut. Vi anser att detta har gett 
oss  mer  värdefull  information  än  om vi  exempelvis  genomfört  dem  via  telefon.  Genom 
besöksintervjuer har vi i lugn och ro suttit ner med respondenterna och fått detaljrika svar. 
Hade intervjuerna  skett  per  telefon finns  en möjlighet  att  respondenten  gjort  andra  saker 
samtidigt och varit distraherad eller stressad (Jacobsen, 2002).

Kroppsspråket är ett annat viktigt inslag, där kunde vi läsa av respondenten samtidigt som 
denne  svarade  oss.  Exempelvis  kunde  vi  under  intervjuerna  uppfatta  ett  samspel  mellan 
respondenterna när de var två vid intervjutillfället. Vi upplevde, vid ett par tillfällen, en viss 
återhållsamhet och en försiktighet när de utvecklade svaren på vissa frågor för att inte riskera 
att avslöja något känsligt. När de svarade på vissa frågor tittade de på varandra som om de 
sökte någon form av medgivande. Under intervjun berörde vi ämnen som kan anses känsligt, 
bland annat strategi. Hade intervjuerna genomförts per telefon tror vi inte vi hade fått fullt så 
detaljrika svar. Vid besöksintervjuer byggs ett annorlunda förtroende än vid telefonintervjuer 
vilket  ger  respondenten  en  större  trygghet  att  prata  om  ämnen  som  kan  anses  känsliga 
(Jacobsen, 2002). En nackdel med besöksintervjuer är den så kallade intervjuareffekten, där 
respondent och intervjuare kan påverka varandra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vi 
har inte märkt av någon tydlig intervjuareffekt men att den kan ha förekommit är vi medvetna 
om.  Intervjuerna  vi  genomförde  är  sammanställda  i  vårt  empirikapitel  och  är  studiens 
primärdata.

3.6.1 Urval
Eftersom vi inte genomförde en kvantitativ studie gjorde vi inte något sannolikhetsurval. Vi 
anser inte att det behövdes på grund av att vi inte gjorde en statistisk undersökning. Vårt urval 
gjorde vi genom att först rangordna ett antal företag inom export som vi tyckte var intressanta 
att undersöka närmre, för att få struktur på vårt sökande. Vi sökte på internet efter tillverkande 
exporterande företag, sedan gick vi in på respektive företags hemsida för att ta reda på om de 
exporterar till Europa. Utifrån den informationen rangordnade vi dem efter vilka vi ansåg vara 
mest relevanta för vår studie. Vi delade upp dem branschvis och började ringa till alla företag 
i en bransch. Eftersom några företag tackade nej fick vi inte ihop tillräckligt många företag i  
samma bransch därför ändrade vi vårt fokus till enbart tillverkande företag. Utifrån vår lista 
valde vi sedan företag att kontakta.

Företagen vi valde är verksamma i Sverige och exporterar stor del till Europa. Vi kontaktade 
dem via telefon där vi förklarade vilka vi var och vårt syfte. Intervjuerna genomfördes mellan 
vecka 10 och 12, Tillverkande AB ville ha frågorna i förväg därför skickade vi de till dem 
men inte till de andra eftersom det inte efterfrågades. Valet att inte skicka frågorna i förväg till 
de andra gjordes eftersom vi inte ville att de skulle förbereda svar på frågorna. Vi ansåg att det  
fanns en risk att de skulle förbereda svar som lät bra istället för att svara på hur det verkligen 
är. Vi såg en viss skillnad på det företag som fick frågorna i förväg. De svarade mer formellt 
än övriga respondenter. Eftersom vi inte skickade frågorna innan intervjun kan det ha gjort att  
respondenterna inte tänkt till ordentligt och hade möjligtvis svarat mer utförligt om det haft en 
längre tids eftertanke kring dem. Företagen i vår uppsats är MAFA AB som tillverkar bland 
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annat silor och är verksamma i Ängelholm. Det andra företaget är Tylö AB som tillverkar 
bastuprodukter och är verksamma i Halmstad. Det tredje företaget är Tillverkande AB, de 
tillverkar plastprodukter och har huvudkontor i Skåne. Samtliga företag är medelstora och 
exporterar 40-80 % av försäljningen till Europa.

Enligt  Jacobsen  (2002)  ska  forskaren  vid  en  kvalitativ  studie  göra  ett  medvetet  val  av 
intervjuobjekten för att få fram informationen denne behöver. Vi har gjort ett typiskt val där 
de personer med informationen vi är  ute efter  valdes, faran med detta är  att  vi intervjuar 
personer utan rätt kunskap (Jacobsen, 2002). Vi har intervjuat företagens vd och i två av fallen 
även den ekonomiansvarige. Företagets vd sköter den löpande förvaltningen och ska enligt lag 
vara  insatt  i  styrningen.  Ekonomiansvarig  arbetar  dagligen  med  företagets  ekonomiska 
förehavanden och bör ha kunskapen att diskutera de ekonomiska förhållandena. Vi intervjuade 
vd:n vilket  gav  oss  inblick  i  hur  respektive företags strategiska arbete  ser  ut.  Respektive 
ekonomiansvarig gav oss en bild av hur det såg ut på företagen tidigare, ekonomiskt  och 
organisationsmässigt,  eftersom  samtliga  vd:ar  var  relativt  nytillsatta.  Innan  intervjuerna 
kontrollerade vi att respondenterna satt inne med rätt information.

Hade företaget verkat inom samma bransch hade detta gett oss en annan utgångspunkt när vi 
skulle jämföra företagen. Vi hade jämfört strategierna mellan företagen på ett annat sätt, än nu 
när branscherna är olika, vilket gör att vi inte kan veta om det är konjunkturförhållandena 
eller branschtillhörigheten som har påverkat dem.

3.6.2 Utformning av intervjuguide
I  intervjuguiden  finns  de  ämnen  intervjuaren  kommer  beröra.  Den  kan  vara  öppen  och 
innehålla de ämnen som ska tas upp, strukturerad med konkreta frågor eller ett mellanting. En 
halvstrukturerad intervjuguide ger en översikt av ämnena som ska beröras i intervjun (Kvale, 
1997). Vår intervjuguide var öppen då vi ville ge respondenterna chans att svara utförligt och 
detaljrikt. Den var inte styrande vilket kunde gjort att vi hade missat synpunkter och nyanser 
vi själva inte tänkt på. Vid en för styrande intervjuguide hade respondenten enbart svarat på 
det  vi  var  ute  efter  och  inte  lyft  fram  egna  aspekter  (Kvale,  1997).  I  utformningen  av 
intervjuguiden hade vi  efter  operationaliseringen fått  fram fyra  huvudområden guiden var 
uppdelad i. De olika områdena var: strategi, konjunktur, export och organisering. Begreppen 
utvecklades  genom  operationaliseringen  av  vår  uppsatsfråga.  Efter  det  gjorde  vi  en 
begreppsutveckling som vår teoretiska referensram sedan växte fram ur.

Vid  utformningen  av  intervjuguiden  är  det  bra  att  inte  ha  för  långa  frågor,  negationer, 
dubbelfrågor  samt  undvika  ledande  och  ja-och  nejfrågor  (Patel  &  Davidson,  2011). 
Aspekterna tog vi hänsyn till vid utformningen av intervjuguiden, dock finns några ja- och 
nejfrågor men dessa följs av underfrågor där respondenten fick utveckla sitt svar. Vi ändrade 
vår intervjuguide allteftersom intervjuerna ägde rum eftersom vissa frågor gick in i varandra 
och  några  var  ledande,  exempelvis  hade  vi  en  fråga:  om  de  arbetade  på  rätt  sätt. 
Formuleringen kan leda in respondenten på ett felaktigt svar eftersom att säga emot frågan är 
att säga att agerandet är fel, vilket vi tror få skulle erkänna. I efterhand kan vi se att det hade 
varit klokt att göra testintervjuer på ett par respondenter. Även om intervjuguiden inte var rätt  
formulerad från början fick vi svar på alla frågor.
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3.6.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna
Intervjuerna  bandades  vilket  gjorde  att  vi  helt  kunde  fokusera  på  respondenternas 
kroppsspråk, betoning av ord, pauser etc. Användning av bandspelare gör att intervjuaren får 
med  allt  respondenten  säger  (Kvale,  1997).  Eftersom vi  bandade  intervjuerna  och  förde 
noggranna anteckningar kunde vi analysera dem utförligt i efterhand. Jacobsen (2002) menar 
att med hjälp av anteckningar hittar forskaren lättare i materialet istället för att enbart förlita  
sig  på  det  inspelade  materialet.  Intervjuerna  var  besöksintervjuer  vilket  Eriksson  och 
Wiedersheim-Paul (2011) anser är bra då det går att kontrollera intervjun, ställa följdfrågor 
och utnyttja  kroppsspråket  för  att  läsa av  respondenten  bättre.  Vid  intervjuerna  ställde  vi 
följdfrågor  för  att  få  fram detaljrika  svar.  Genom anteckning  menar  Jacobsen  (2002)  att 
intervjuaren ser  intresserad ut  av respondenten.  Nackdelen med noggrann registrering kan 
resultera i att intervjuerna och samtalet blir mindre värdefullt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2011).

Vi har gjort ett besök på respektive företag där vi fick ett intervjutillfälle på 40-60 minuter  
med en till två respondenter på varje företag. Vi ville genomföra intervjuerna enskilt med en 
respondent  men  eftersom  företagen  inte  hade  mer  tid  att  avsätta,  var  detta  inte  möjligt. 
Jacobsen (2002) menar att det inte räcker att göra en intervju för att komma in på djupet. Vi 
hade önskat att göra fler intervjuer med våra respondenter men anser ändå att vi fick detaljrika 
svar.  Vid  två  av  intervjutillfällena  medverkade  två  respondenter  samtidigt  vilket  kan  ha 
påverkat studien. Intervjun som tog längst tid var på företaget där vi enbart intervjuade en 
respondent. Vi upplevde att vi fick mer uttömmande svar och en mer öppen dialog. 

Intervjuaren måste enligt Jacobsen (2002) tänka på sitt uppträdande inför respondenten. Ett 
neutralt agerande påverkar inte respondenten och dennes svar (Jacobsen, 2002). Intervjuerna 
ägde rum på respondenternas arbetsplats. En naturlig plats för denne som inte påverkas av 
miljön  vilket  kan  resultera  i  konstlade  svar.  Dock kan det  finnas  andra  störande  faktorer 
exempelvis att telefonen ringer eller kollegor kommer in och stör, detta kallas kontexteffekten 
(ibid.). Vi anser att det var bra att genomföra intervjuerna på respektive företags kontor för vi 
upplevde att respondenterna var avslappnade och bekväma i situationen. De störande faktorer 
Jacobsen (2002) tar upp var inget vi märkte av. 

Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberade vi inspelningarna. Detta var en krävande 
process som Kvale (1997) beskriver men vi ansåg att  det  var värdefullt  vid skapandet  av 
empirikapitlet.  Tack  vare  bandinspelning  och  gemensam  transkribering  undvek  vi 
misstolkningar och har svart på vitt vad respondenterna har sagt. Vi har ytterligare förhindrat 
misstolkningar genom att ha skickat vårt empiriska material till respondenterna för att se till 
att vi inte missuppfattat svaren och att samtliga respondenter godkände sin del. Ett företag 
hade synpunkter på första utkastet dock var det inte ändringar som påverkade utsagan.

3.7 Validitet och reliabilitet
Validitet innebär att det som studien mäter är de facto det vi vill mäta, är studien giltig och 
relevant  mäter  den  rätt  saker.  Det  finns  både  extern  och intern  giltighet.  Vid  hög extern 
giltighet är resultatet överförbart, det vill säga resultatet kan appliceras på andra sammanhang. 
Intern giltighet handlar om huruvida forskaren mäter det denne tror sig mäta (Jacobsen, 2002). 
Vi strävar efter att ha så bra giltighet vi kan utifrån en kvalitativ studie. Vi inser att resultatet  
inte är generaliserbart då vi enbart studerar tre företag.
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Vid hög reliabilitet  är  studien  tillförlitlig,  den  har  genomförts  på  ett  trovärdigt  sätt.  Inga 
tydliga mätfel får förekomma och skulle resultera i ett likadant resultat om undersökningen 
gjordes  igen  (Jacobsen,  2002).  Genom våra  metodval:  besöksintervju,  transkribering  och 
användning av trovärdiga källor har vi eftersträvat en hög reliabilitet. Vi är medvetna om att 
intervjuareffekten  kan  ha  förekommit  men  vi  har  försökt  minimera  den  så  mycket  som 
möjligt.  En  aspekt  vi  tror  kan  ha  påverkat  reliabiliteten  är  att  vi  inte  fick  genomföra 
intervjuerna enskilt med varje respondent. Hade detta varit möjligt tror vi det kan ha resulterat 
i  andra  synvinklar  och  fler  nyanser.  Om  studien  genomförts  igen  men  med  enskilda 
respondenter  anser  vi  att  det  hade  resulterat  i  mer  detaljrika  och  annorlunda  svar.  Detta 
innebär att reliabiliteten är påverkad av denna faktor. 

På  samtliga  företag  intervjuades  respektive  vd,  vilket  vi  anser  var  rätt  person  med  rätt 
kunskap.  Då  samtliga  vd:ar  var  nyligen  tillsatta  har  vi  i  två  fall  även  talat  med 
ekonomiansvarig som arbetat på företaget en längre tid. Att samtliga vd:ar var nytillsatta var 
inget vi visste om tidigare utan var en ren slump. En förklaring till detta kan vara det Hedberg  
och Jönsson (1977 & 1978 ref.  i  Söderbom, 1995) beskriver att  en kris brukar resultera i 
ledarskapsskifte. På grund av att vår fråga inte berör denna aspekt går vi inte djupare in på 
det. I efterhand tror vi vår reliabilitet blivit högre om vi hade intervjuat en styrelseledamot. 
Eftersom styrelsen oftast tar de övergripande strategiska besluten hade deras perspektiv varit 
intressant.

Reliabiliteten kan ha påverkats eftersom vi valde att avbilda strategier under en pågående kris 
vilket kan uppfattas som ett känsligt ämne då uppsatsen är en offentlig publikation. Ett av 
respondentföretagen  begärde  anonymitet  men  de  andra  två  företagen  uttryckte  ingen  oro 
utifrån dessa aspekter. Vi vet inte om de medvetet var återhållsamma i sina svar på grund av 
detta. Studien kan ha påverkats genom att de inte gett ärliga svar på frågorna för att inte 
avslöja  sina strategiska val.  Det positiva vi ser i  att  studera och beskriva aspekterna i  ett 
aktuellt fenomen är att de befinner sig mitt i det och har lättare att återge för hur det är idag. 
Det negativa är att företagen möjligtvis inte vill delge oss informationen på grund av rädsla 
för att konkurrenter ska få reda på deras strategiska val. Vi upplevde inte att så var fallet, men 
för att hantera detta har det företag som önskade anonymitet fått det. Studien har genomförts 
under en pågående kris, dock har ingen av respondenterna upplevt att denna kris har spridit 
sig till övriga Europa och till länderna de exporterar till. Men studien ger en bild av hur de 
upplevde och agerade under lågkonjunkturen 2008-2009. Lågkonjunkturen under denna tid 
har alla respondenter drabbats av och reagerat efter, vi har därför inte direkt kunnat återkoppla 
till marknaden idag utan får beskriva hur de agerade under 2008/2009.

Eftersom vi har intervjuat respektive företags vd tror vi att dessa kan ha försökt framställa sitt 
företag som bättre och valt bort vissa delar denne inte ville belysa. En vd är ofta mediatränad 
och vet hur de ska svara på frågor för att framställa företaget på ett positivt sätt. Denna vd-
effekt kan ha påverkat vår studie genom att de har givit inkorrekta svar och studiens resultat 
är därmed påverkad. Samtliga tre vd:ar var olika i sitt sätt att berätta om företaget, någon var 
mer öppen, en annan mer återhållsam och en tredje väldigt frispråkig. Men trots öppenheten 
kände vi att de valde sina ord väl för att inte försäga sig allt för mycket. 

I och med att vi i två av fallen har intervjuat en ekonomiansvarig har vi kunnat få fler aspekter 
än att enbart intervjua vd:n men även här har de, som vi nämnde tidigare, varit hämmade av 
att vd:n suttit med i samma intervju. Hade vi kompletterat intervjuerna med en respondent 
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från  styrelsen  kan vårt  resultat  ha  blivit  starkare  eftersom detta  hade  gjort  att  vi  kunnat 
jämföra de olika utsagorna.  Studien bygger på utsagor från vd på respektive företag samt 
ekonomiansvarig på två av företagen. Att bygga en studie på utsagor kan ha en påverkan på 
reliabiliteten, vd-effekten kan förekomma men även andra aspekter påverkar. Respondenterna 
berättar om förhållanden som varit eller förekommer och de kan i sina utsagor både överdriva 
effekter samt minimera dem. Det är svårt i en studie som denna att säkerställa att det som 
berättas är sanningsenligt eftersom det inte finns någon information nedskriven att kontrollera 
utsagorna  mot,  förutom  årsredovisningen.  Det  kan  ha  varit  mer  prat  än  handling  från 
respondenterna.  Exempelvis  berättar  samtliga  att  de  agerat  på  ett  korrekt  sätt  under 
finanskrisen men vet ändå inte hur de skulle agera direkt på en ny kris. Detta indikerar att de 
inte har återberättat hela sanningen för om anser de sig ha agerat på korrekt vis bör de i så fall  
använda samma strategiska handlande i framtiden. Detta kan ha påverkat studien genom att 
utsagorna  studien  bygger  på  inte  överensstämmer  med  verkligheten  och  speglar  inte  det 
strategiska handlandet i företaget.

3.8 Källkritik
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) betonar vikten av att vara källkritisk. Forskare måste 
granska samtliga källor för att veta om reliabiliteten och validiteten är hög eller inte (ibid.). I 
vårt val av källor har vi försökt att hålla en källkritisk inställning till de vi har använt. Vissa 
källor vi har använt är inte framställda på vetenskapligt sätt men rapporterna är författade av 
institut med hög trovärdighet, därför anser vi dem tillförlitliga.

Vi har i huvudsak använt oss av vetenskapliga artiklar, de behandlar det aktuella ämne vi 
skriver om. Artiklarna beskriver hur företag har hanterat finanskrisen och kriser generellt. De 
har gett en inblick i hur det kan vara på företag som befinner sig i en värld med ekonomiska  
bekymmer. Det negativa är att kriser ser olika ut och den generella informationen kanske inte 
kan appliceras på alla företag. Vi är införstådda med detta men anser att kunskapen vi har fått 
ur  dessa  artiklar  är  viktigt  för  en  grundförståelse  samt  kan  hjälpa  företag  att  hitta  olika 
strategiska lösningar.

Att  beskriva  krisen i  USA och andra  länder i  vår  studie  ansåg vi  var  relevant  för  det  är 
bakgrunden till de två kriserna som är det centrala i studien. Det är där kriserna började och vi 
anser att dessa är väsentliga i syfte att beskriva och ge en förståelse för hur världen såg och 
ser  ut.  De  ekonomiska  oroligheterna  spreds  i  världen  2008,  vilket  vi  menar  rättfärdigar 
användandet av den litteratur vi har använt.  I två fall har vi andrahandsrefererat eftersom vi 
inte fick tag på ursprungskällan. Vi är medvetna att detta inte är optimalt och att någon annan 
har tolkat informationen men anser ändå att de är relevanta aspekter för vår uppsats och därför 
vill vi ha med dessa.
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4. Empiri

I följande kapitel återfinns studiens primärdata. Vi redogör för det empiriska material vi har  
samlat  in  från våra intervjuer  med respondenterna på företagen MAFA AB, Tylö  AB och  
Tillverkande AB.

4.1 Ekonomisk översikt

MAFA ABs omsättning har ökat fram till 2009 då bröts den positiva trenden och försämrade 
siffror sågs även 2010. Deras resultat började redan 2007 sjunka men ökade 2008 för att sedan 
sjunka 2009 (Årsredovisning, 2010). Tylö ABs omsättning sjönk mellan 2007 och 2008, en 
negativ trend som fortsatte fram till 2010 då kurvan återigen pekade uppåt. Resultatet steg 
fram till  2009 men år 2010 har  det  sjunkit  (Årsredovisning, 2010) vilket  kan bero på de 
investeringar som genomfördes. Även Tillverkande AB hade en minskad omsättning mellan 
2008 och 2009, en nedgång på över hundratusen kronor. De är även de enda företaget som 
visar en negativ resultat men har återhämtat sig 2010 vilket de även återger i intervjuerna 
(Årsredovisning, 2010). 

4.2 MAFA AB
MAFA AB startades 1958 av Gusten Andersson i Ängelholm. Sedan 35 år tillbaka är Mats  
Andersson  ägare.  Företaget  tillverkade  silor  för  lantbruk  och  har  nu  ytterligare  två 
marknadsområden;  bioenergi  där  de  1997  började  utveckla  utrustningar  för  hantering  av 
bränslepellets  och  industri  där  de  tillverkar  helhetslösningar  för  hantering  av  bulkvaror. 
MAFA AB har cirka 30 anställda på fabriken i Ängelholm (MAFA ABs hemsida, 2012). Vi 
intervjuade vd:n Lars Assarsson och ekonomichefen Robert Almling. 
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(kkr) 2010 2009 2008 2007 2006
MAFA AB
Omsättning
Årets resultat 0,92 0,56 2
Soliditet 67% 65% 57% 53% 50%
Anställda 30 38 41 38 30

Tylö AB
Omsättning
Årets resultat
Soliditet 56% 60% 22% 84% 82%
Anställda 129 130 144 157 151

Tillverkande AB
Omsättning
Årets resultat
Soliditet 53% 41% 33% 36% 48%
Anställda 180 165 288 270 236

59 476 64 329 88 054 87 125 95 485
1 114 6 496

219 067 212 989 237 952 242 615 205 755
29 626 34 555 33 185 28 233 24 353

297 100 239 800 353 400 338 100 290 900
19 426 -20 790 -4 572 1 601 12 276



Lars Assarsson är vd på MAFA AB och har arbetat på företaget sedan första november 2011. I 
hans arbetsuppgifter ingår ansvaret för den dagliga verksamheten, personalledning och leda 
företaget. De har ingen säljchef utan Assarsson ansvarar för detta. På ekonomiavdelningen har 
Robert Almling huvudansvaret i egenskap av ekonomichef. Han har varit på MAFA AB sedan 
oktober 2008. I hans arbetsuppgifter ingår traditionella ekonomiska uppgifter, såsom löpande 
bokföring, bokslut, ekonomiska uppföljningar och löneadministration. 

Almling  och  Assarsson  tillsammans  med  en  produktionsansvarig  samt  en 
administrationsansvarig  utgör  ledningsgruppen  där  uppgifterna  delas  upp  i  olika 
ansvarsområden.  Assarsson  är  ansvarig  för  försäljning  och  marknad  och  Almling  sköter 
ekonomin.  Båda anser  att  organisationen på MAFA AB är  platt  och att  beslutsvägarna är 
korta.

4.2.1 Konjunktur
När den ekonomiska krisen kom 2008 märktes den av på MAFA AB. Assarsson berättar att 
lågkonjunkturen fick effekt på dem mellan 2009-2010, genom att omsättningen minskade. 
2011  vände  det  för  dem  och  omsättningen  ökade  igen.  Han  berättar  att  den  rådande 
statsskuldskrisen i Europa inte har märkts av utan tvärtom har det gått bra för dem. Assarsson 
berättar vidare att MAFA AB har tre ben att stå på: lantbruk, industri samt bioenergi, vilka gör 
dem mindre sårbara. MAFA ABs omsättning fördelas enligt följande: lantbruk står för 60 %, 
bioenergi 30 % och industri 10 %.

Almling berättar att MAFA AB satsade på Östeuropa i länder såsom Lettland, Estland och 
Ryssland,  men  vid  lågkonjunkturen  2009-2011  föll  försäljningen  kraftigt  och  har  inte 
återhämtat sig än.

...alla ansträngningar man hade gjort där då bara försvann så att säga,  
slog undan benen och där har vi inte riktigt kommit tillbaka... (Almling)

Assarsson tillägger att Ryssland är en svår marknad, där behövs hjälp från etablerade företag. 
Han berättar vidare att det har gått i vågor för Baltikum och Polen och ser inte att Baltikum är 
på väg tillbaka. MAFA AB är även etablerade i Norge och där skedde nästan en halvering av 
försäljningen under samma period, berättar Almling. Assarsson säger att Norge stod för stor 
del  av  försäljningen  på  lantbrukssidan.  Almling  berättar  också  att  försäljningen  på 
lantbrukssidan sjönk i Danmark. Men det finns en optimism angående Danmark eftersom de 
ska besluta om lantbruksstöd gällande bioenergi vilket, enligt Assarsson, kan öppna för nya 
investeringar.

… sen var det ju samma sak med Danmark också, där hade ju lantbruken  
väldiga problem. Där sjönk vi också. Där hade vi två säljare och fick dra  
ner med en säljare då. Det var som att dra ut proppen ur marknaden så  
att säga, det är väl fortfarande känns det väl... (Assarsson)

MAFA AB är  känsliga för  konjunkturförändringar,  främst  på  bioenergisidan men även på 
lantbrukssidan säger Assarsson. Han menar att båda delarna är beroende av bidrag som kan 
erhållas från regeringen. På lantbrukssidan kan kunderna få investeringsbidrag men pengarna 
håller på att ta slut och nya kommer inte förrän 2014, vilket innebär att de närmsta två åren 
kommer investeringarna vara färre. Assarsson berättar också att benen de står på har olika 
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cykler, lantbruket har en annan cykel än industrin. Han berättar att industrin påverkas först vid 
en konjunkturnedgång och det tar ett tag innan lantbruket sjunker och då har förhoppningsvis 
de andra benen ökat igen.

4.2.2 Export
MAFA AB exporterar cirka 30-40 % av sin försäljning. Almling berättar att de hade en export 
på runt 40-45% innan finanskrisen slog till. Assarsson tillägger att företaget har produkter i 
samtliga  världsdelar  förutom  Australien  och  att  Norge  är  deras  största  marknad.  Deras 
huvudförsäljning  går  till  den  europeiska  marknaden  som  står  för  90  % av  exporten  till  
utlandet enligt Almling. MAFA AB är därmed beroende av den europeiska marknaden och 
försöker stärka sig ytterligare där. Assarsson berättar att de försöker etablera sig i Tyskland 
genom att skapa kontakter med fler återförsäljare. 

Eftersom  företaget  exporterar  främst  till  Europa  har  de  inte  märkt  någon  skillnad  i 
försäljningen mellan Europa och andra marknader. Men Almling framhåller att om MAFA AB 
hade haft en betydande försäljning till Spanien och andra värre drabbade europeiska länder 
hade  de  märkt  av  en  förändring.  Han berättar  att  länderna  företaget  huvudsakligen säljer 
bioenergi  till  är:  Frankrike,  England och Tyskland,  och  de  är  inte  drabbade  direkt  av  de 
ekonomiska oroligheterna i Europa. 

MAFA ABs försäljningskurva  steg fram till  2007 men har  sedan minskat  och gått  stadigt 
nedåt.  2011  ökade  omsättningen  igen,  vilket  Almling  uppskattar  till  cirka  27  %.  Enligt 
siffrorna i årsredovisningen sjönk omsättningen mellan 2006 och 2007 för att 2008 ligga på 
ungefär  samma  nivå  som  året  innan  (Årsredovisning,  2010).  År  2009  var  omsättningen 
markant lägre än 2008 och även 2010 fortsatte den att sjunka (Årsredovisning, 2010). Inför 
2012 är MAFA AB optimistiska men har märkt en minskat orderingång jämfört med samma 
period 2011. Historiskt sett är januari-mars en period med en lägre försäljning. 

Vi höjde ju vår omsättning med 27 % nåt sånt där 2011 mot 2010. Så att  
så är det ju svårare nu för 2012 för hela Europa eller världen kan man  
säga, det är ju väldigt ovisst hur det kommer bli, känns det som. Vi har ju  
märkt en lite mindre orderingång nu mot förra året. (Almling)

4.2.3 Strategi
Assarsson definierar strategi som en långsiktig framförhållning, de inte har kommit långt med 
strategiarbetet på MAFA AB än. Han betonar vikten av att ha långsiktiga strategier och dessa 
är viktiga för att ha något att arbeta efter. 

Jag tycker det är viktigt för ett företag, så att säga, att man har en plan  
att gå efter men sen kan den ruckas, på grund av andra omständigheter.  
Men ska man få en långsiktig trygghet i sig själv som företag att man vill  
en sak. Jag har till exempel ett enkelt mål att jag skulle vilja se till att  
omsättningen ska hamna till exempel över 100 miljoner. Det är kanske en  
långsiktig strategi. Sen hur man ska komma dit vet jag inte. (Assarsson)

Assarsson framhåller att  han inte  har  arbetat  på MAFA AB länge,  men anser  inte  att  det 
funnits någon speciell strategi innan han kom till företaget. Almling bekräftar att de inte har 
haft ett utbrett strategiarbete på MAFA AB. Vilket han menar kan bero på att företaget har 

24



vuxit mycket de senaste tio åren och den biten har inte hunnits med. Assarsson berättar vidare 
att eftersom företaget är litet och beslutsvägarna är korta, arbetar de på ett annat sätt än på ett 
stort företag. Han berättar att berörda personer samlas och tar ett beslut men det ses inte som 
ett strategibeslut, trots att det egentligen är det.

När det kommer till strategiarbetet vid försäljningen till Europa finns ingen uttalad strategi. 
Men båda  berättar  att  Tyskland  är  en  ny  marknad för  MAFA AB,  de  nu  försöker  äntra. 
Almling  säger  att  gentemot  Tyskland  arbetar  företaget  med  att  skapa  relationer  till 
återförsäljare. Han säger även att när föregående vd slutade blev det ett glapp innan Assarsson 
tillträdde och hans stora uppgift är att lägga försäljningsstrategier för framtiden.

Assarsson berättar att MAFA AB inte har skapat en långsiktig strategiplan, än så länge har han  
försökt lära sig hur organisationen fungerar. Han anser att det är viktigt med strategier för det  
ger en långsiktig  trygghet  i  företaget.  Assarsson beskriver mål  han har men dessa är inte 
utarbetade  strategier.  Han  framhåller  att  han  är  ny  på  företaget  och  har  enbart  arbetat 
kortsiktigt med strategierna.

Assarsson ser en styrka MAFA AB har, vilken är deras tre marknader som gör dem mindre 
sårbara. Hade företaget inte haft dessa tre ben att stå på hade en plan behövts för vad som ska 
göras vid en kris enligt Assarsson. Han berättar att det finns en plan om försäljningen drastiskt 
skulle minska. Assarsson och Almling beskriver att första åtgärden vid sämre tider är att säga 
upp personal. Assarsson påpekar att det inte alltid är optimalt att säga upp personal, eftersom 
kunskap försvinner från företaget. När det sedan vänder igen behövs det nyanställas, vilket i 
och för sig kan vara bra i ett visst avseende, att få in nytt blod berättar han. Almling menar att 
oftast är det de yngre som får gå, vilket resulterar i en ojämn ålderstruktur. Han berättar att  
säga upp anställda är något som ändå måste göras ibland, då detta ger snabbare resultat än 
andra rationaliseringar. 

4.2.4 Organisering
När den ekonomiska krisen kom 2008 var de inte beredda på den, det kom som en chock.

Ja det var som att dra ner en rullgardin oktober 2008, det var märkligt  
att det gick så fort denna gången. Sen har man ju, när man ska säga upp  
folk, en ledtid på ett halvår minst eller nåt sånt där, här hade man ingen  
aning. Det var bara pang. (Almling)

Han berättar vidare att dåvarande vd var ny i företaget och fick en tuff uppgift. Resultatet 
sjönk kraftigt och företaget hade röda siffror 2009-2010. Resultatet i årsredovisningen (2010) 
visar inte att MAFA AB har haft röda siffror under denna period däremot sjönk resultatet samt 
omsättningen men visade ändå på positivt resultat. Dock har resultatet efter finansiella poster 
varit  negativt innan bokslutsdispositioner (Årsredovisning, 2009, 2010) vilket kan vara det 
Almling  pratar  om.  Åtta  tjänster,  varav  hälften  på  administration  och  hälften  på 
produktionssidan,  sades  upp  berättar  han. Dåvarande  vd:s  uppgift  blev  att  försöka  rädda 
siffrorna. Trots det ekonomiska läget togs ett beslut att investera i en maskin för 1,7 miljoner  
kronor berättar Almling. Många ansåg att beslutet inte var berättigat, men tack vare denna 
kunde effektiviseringar och nedskärningar av personal göras. Maskinen har visat sig vara en 
lyckad investering som har effektiviserat den operativa verksamheten. Han berättar vidare: 
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Man  får  både  bromsa  och  gasa  när  det  blir  en  sån  här  
konjunkturnedgång... (Almling)

Även Assarsson menar att företag alltid ska investera i dåliga tider. Almling framhåller att 
företag bör tänka till i nedgångar, om effektiviseringar kan göras i organisationen samt se över 
verksamheten och kostnaderna. Han menar att nedgångar kan vara både på gott och ont. Det  
ges tillfälle att se över organisation samt hitta delar som bör effektiviseras och förbättras. 

Almling och Assarsson anser  att  MAFA AB agerat  rätt  de senaste  åren.  Almling tar  upp 
investeringen i maskinen som ett lyckat beslut och hade gjort på samma sätt idag. Inför 2012 
är de optimistiska och enligt Assarsson finns det intresse för MAFA ABs produkter, trots en 
lägre orderingång än föregående år.

4.3 Tylö AB
Tylö AB grundades av Sven-Olof Janson i början av 1950-talet. Företaget tillverkar bastur, 
ångbad och duschar. Fabriken i Halmstad har cirka 130 anställda. De ingår i TyloHelo World 
Group-koncernen och ägare är AAC Capital Partners (Årsredovisning, 2010). Vår respondent 
på Tylö AB är vd Krister Persson.

Krister Persson har arbetat på Tylö AB sedan slutet av 2009 och ser sin främsta uppgift i att  
sätta företagets nya profil på kartan ute i världen. Han reser mycket i rollen som vd och menar 
att managementteamet samt avdelningscheferna är väldigt viktiga för att han ska ha möjlighet 
att vara ute på resor. Han beskriver sig själv som en coachande ledare och lägger stort ansvar 
på  avdelningscheferna.  Persson  är  delaktig  i  styrningen  av  organisationen  gällande  de 
övergripande målen och tar gärna input från andra om de har förslag. 

Skälet till att jag sitter här, tror jag, att just på marknadssidan få med  
Tylö på den här resan. Vi ska bygga och nå nya kundgrupper till exempel  
damerna,  ladies,  och  vi  ska  in  i  nya  marknadssegmentet  som  heter  
badrum där vi inte varit tidigare. Så jag jobbar mycket med just hur vi  
sätter Tylö på kartan ute i världen med det här nya tänket. (Persson)

Tylö AB har två olika marknadssegment, dels hotell och spaanläggningar och dels den privata.  
Persson berättar att hotellbranschen har haft det svårt vid konjunkturnedgångar, speciellt med 
att locka privatpersoner på helgerna. Detta har resulterat i att antalet övernattningar har gått 
ner, som i sin tur bidragit till försiktighet med investeringar. Persson berättar att hotellen har 
börjat  tänka  om  och  satsar  istället  på  spaanläggningar  för  att  få  fler  kunder.  Angående 
efterfrågan på kommersiella och allmänna anläggningar har denna varit god och att han ser 
ljust på framtiden då spabranschen går bra. 

På Tylö AB har den ekonomiska krisen märkts på den privata marknaden genom att kunderna 
väntar med investeringar, detta kompenseras med att försöka hitta nya segment. 

Vi märker att beslutsprocessen ute hos slutkunderna kan ta längre tid nu,  
det kan ju trots allt handla om en relativt stor investering. Dock kan vi  
kompensera detta genom att vi har genererat nya marknader och gått in  
i nya marknadssegment. (Persson)
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Persson ser positivt på det hela för de har börjat profilera sig på ett nytt sätt. Innan har fokus 
endast varit på bastubranschen men företaget rör sig mot badrumsbranschen. Och marknaden 
finns, enligt Persson, eftersom renovering av badrummet är bland det första som görs vid köp 
av hus. Han tror att om Tylö AB stannat kvar enbart i bastusegmentet, hade företaget haft 
svårt att ha positionen de har idag. För att motverka nedåtgående ekonomiska trender försöker 
de  bygga  upp  det  nya  segmentet  badrum.  Kvinnor  har  varit  starkt  underrepresenterade  i 
bastukulturen och genom att gå mot mjukare värden försöker Tylö AB fånga in även dem.

… och varför ger vi oss in i badrummet? Jo det är en marknad som är  
hundratals gånger större än bastubranschen och säljs också på ett annat  
sätt. (Persson)

4.3.1 Konjunktur
Persson beskriver att företag måste lära sig leva med konjunktursvängningarna. Han anser att 
vid en nedgång behöver  företag se över sitt  produktsortiment  och kanske förnya sig.  När 
efterfrågan minskar är det ett väldigt bra tillfälle att titta över organisationen enligt Persson. 
Han menar vidare att ett starkt ledarskap vid konjunkturnedgångar är viktigt för att  agera. 
Beslutsbenägenhet  och  genomförande  nämner  han  som  två  viktiga  ord  i  samband  med 
konjunkturnedgång. Persson berättar att vid uppgångar måste företaget stå startberedd och det 
måste finnas en vilja att vara med. Organisationen ska ha trimmats för att snabbt ställa om när 
vändningen kommer.

Alltså jag tror att man måste lära sig att leva med dem, ingen industri  
där konjunkturen håller sig jämn, eller vad man helst vill,  att det går  
uppåt, utan jag tror att konjunkturnedgång är ett måste på något sätt.  
Behöver man titta över sitt produktsortiment, är man med? Behöver man  
förnya oss? Är det nya trender? Och det är verkligen vid ett sånt tillfälle  
när man börjar sakta in, man behöver titta över organisationen, det är ju  
ypperligt tillfälle att göra det. (Persson)

Persson  säger  att  Tylö  AB  inte  är  speciellt  känsliga  för  konjunkturförändringar  och  att 
företaget,  tack  vare  sin  nysatsning,  har  jämnat  ut  konjunktursvängningarna.  Deras  nya 
segment innebär en ny marknad som är villig att spendera och Tylö AB riktar sig till de med 
pengar.  För  att  lyckas  med  detta  har  företaget  arbetat  mycket  med  sina  distributörer. 
Återförsäljarna måste veta vad Tylö AB står för och hur de ska nå ut till segmenten. 

Ja, det kan man väl säga att vi har kunnat jämna ut detta med det här  
nytänket.  Nytt  koncept,  nya  produkter,  ny  marknadssegment,  ny  
kundgrupp och ny distribution. (Persson)

4.3.2 Export
Tylö AB har en total  export  på 80 % av försäljningen, med Ryssland och Frankrike  som 
största kunder. Persson berättar att Tylö AB är beroende av att ha bra återförsäljare vilka de 
sätter tryck på för att få ut sina produkter. Företaget har börjat satsa mer på Asien, de står idag 
för  4  % av försäljningen.  Persson upplever  ett  problem med försäljningen till  Asien  och 
Australien vilket är långa leveranstider, därför har de tankar på att samordna leveranser för att 
förkorta dessa.
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Exporten till  europeiska länder är mycket viktig för Tylö AB då den står för 50-60 % av 
försäljningen. Persson beskriver att de håller ett extra öga på statsskuldskriserna men berättar 
att  på sin senaste  affärsresa till  Italien kunde se att  affärerna snurrar på trots krisen.  Han 
menar  att  det  inte  är  gemene  man  som  köper  deras  produkter,  utan  personer  med  god 
ekonomi. Tylö ABs försäljning till Europa har ökat marginellt från 2007 till 2012 men med en 
nedgång under 2009/2010. Detta förklarar Persson beror på att de inte hann få ut sin nya 
profil,  badrummet,  till  kunderna.  Han  beskriver  att  organisationen  reagerade  försent  och 
därför gick försäljningen ner. Siffrorna från årsredovisningen visar en ökning av omsättningen 
fram till 2007 för att 2008 sjunka något och år 2009 minskade den ännu mer och gick ner  
nästan  trettiotusen  kronor  (Årsredovisning,  2010).  2010  ökade  omsättningen  igen 
(Årsredovisning, 2010) något Persson också berättade om.

Persson ser mycket ljust på framtiden då han upplever att spabranschen blir mer och mer 
uppmärksammad världen över.

Det  ligger  på  ungefär  i  storleksordningen  50  %  kanske  något  mer.  
Absolut övervägande delen, mycket beroende utav den. Där håller vi ett  
extra öga på med de här statskriserna som finns i vissa länder. Kommer  
man ned till exempelvis, norra Italien fortgår dock handeln fortfarande  
på en relativt hög nivå. Folk, vi vänder oss till, söker oftast lite extra och  
vill kosta på sig för att må bra. (Persson)

4.3.3 Strategi
När det kommer till strategi handlar det om att definiera klara mål, riktningar och segment 
förklarar Persson. Han är delaktig i  strategiarbetet  och menar  att  det är  lätt  att  bestämma 
strategier men det svåra är att sjösätta dem. Persson berättar vidare att under strategin finns 
aktioner, de är vägen fram till målen vilket är det viktigaste i strategiarbetet. På Tylö AB sätts 
inte  strategierna  på  detaljplan  och  arbetas  inte  om  dagligen  utan  är  långsiktiga  och 
övergripande mål. En fast strategi läggs och kan i efterhand skruvas och justeras. Persson 
säger att det inte är bra att ändra strategier ofta och det är genomförandet som räknas.

Tylö AB har ingen speciell strategi för Europa utan arbetar likadant i alla länder. För dem 
handlar det om att bygga en bra underdistribution med återförsäljare. För att nå ut till sina 
segment måste distributörerna tänka som dem på Tylö AB. Persson säger att de har i viss mån 
ändrat sina strategier genom nya produkter och marknader.

Persson beskriver att vid strategiarbetet är det viktigt att  en bra marschriktning läggs som 
sedan paketeras i hur de ska ta sig dit. Han pratar om steg och det är viktigt att börja med steg 
ett och sedan ta ett steg i taget i rätt ordning. Steg ett bör definieras för att komma igång och 
sedan gå vidare. Persson anser att strategin gällande försäljning till utlandet är bra, men de är  
inte riktigt framme. I genomförandet, menar han, att de är mellan steg tre och fyra av fem. 

Strategiarbetet  ja,  det  är  en  av mina huvuduppgifter  –  det  gäller  att  
länka samman gruppens strategi  med ditt  eget varumärke  och det  är  
alltid  en  utmaning,  när  man  arbetar  med  flera  varumärken.  Sparka  
igång  strategier  är  väldigt  lätt  men  arbetet  börjar  sen  och  det  är  
genomförandet och få ut budskapet i organisationen, så varje anställd  
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känner till vad det innebär också för dem som handlar mycket coachning  
och tydlig kommunikation. Strategier ska man inte hålla på och vippa  
fram  och  tillbaka  efter  varje  vecka  utan  man  lägger  en  bra  
marschriktning sen paketerar man hur man tar sig dit. (Persson)

På Tylö AB har de inte utarbetade strategier för lågkonjunktur men vet vad som ska göras med 
organisationen om det kniper till, var de ska skära ner och ställa om. En strategi utåt finns inte 
utan fokuseringen läggs på den nya satsningen, vilket är deras nya segment kvinnorna.

4.3.4 Organisering
Gällande den europeiska krisen beskriver Persson att Tylö AB var förberedda och hade sett 
över organisationen innan den slog till. De hade försökt minska alla sina omkostnader och 
satsade på det som gav kortsiktiga effekter för att få snabbt genomslag.

Vi sköt mer med kula än med hagelbössa. Ger det kortsiktig effekt – ja,  
ger det långsiktig effekt – ja, men då stryker vi det. (Persson)

Persson berättar  att  den rådande statsskuldskrisen inte har  någon direkt  påverkan på dem 
eftersom Grekland, som är speciellt drabbat, inte är en stor marknad för Tylö AB. Däremot 
oroar spridningen av effekterna statsskuldskrisen orsakar. De är väldigt beroende av den tyska 
marknaden och Persson menar att förbundskansler Angela Merkel håller ihop Europa just nu. 
Han  anser  att  många  länder  går  dåligt,  men  Sverige  mitt  i  allt  detta  har  blivit  en  stark 
ekonomi.

Tylö  AB arbetar  för  att  bli  ännu  mer  alerta  och  svara  på  det  som sker  på  marknaden,  
effektiviseringar görs i den egna organisationen samt i hela försörjningskedjan. Sedan Persson 
började  på  företaget  arbetar  han  för  att  vrida  bolaget  från  produktionsorienterat  till 
marknadsorienterat, genom att öka kundservicevänligheten och höja servicegraden. Persson 
berättar också att de ständigt arbetar med kostnadsreduceringar, bland annat med Lean för att 
produktionsrationalisera. Tylö AB har även slagit ihop kvalitet och utveckling till en del.

Man kan säga så här: vad vi håller på med nu är och vrida bolaget från  
produktionsorienterat till marknadsorienterat. Det kräver också mer, öka  
kundservicevänligheten det är något vi satsar på. (Persson)

Angående personalstyrkan har den i stort sett varit oförändrad till antalet de senaste två åren 
och har inte tvingats minska på grund av krisen i Europa enligt Persson. Dock har några 
plockats  bort  på  något  ställe  och  anställts  på  ett  annat.  Det  har  handlat  om  att  få  upp 
effektiviteten i organisationen, där de har tittat på de lägsta punkterna och när dessa har varit  
för uppenbara har åtgärder vidtagits. Persson lägger stor tyngd i vikten av att ha bra folk runt 
omkring sig och har han inte det är det hans fel.

För att inte vara så beroende av den europeiska marknaden har Tylö AB de senaste åren satsat 
ännu hårdare på Ryssland genom att öka antalet återförsäljare. Även i Kina har de hittat nya 
återförsäljare och Persson berättar att det kommer satsa mer på Asien i framtiden. Trots det  
rådande ekonomiska läget i världen har Tylö AB genomfört investeringarna enligt plan men 
har  börjat  dra  ner  på  det.  En  fabrik  inom koncernen  stängdes  i  Finland vars  produktion 
flyttades till Tylö ABs lokaler vilket krävde en del investeringar.
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När Persson tittar tillbaka på de senaste åren är han nöjd med tillvägagångssättet på Tylö AB, 
han säger att det kanske kunde ha gått snabbare men överlag är han nöjd. Det han har upplevt 
som lite svårare är att få med alla på det nya tänket med badrum. 

4.4 Tillverkande AB
Tillverkande  AB  tillverkar  produkter  för  fordons-,  verkstad-  och  medicinteknikindustrin. 
Företaget  startades  1947  (Tillverkande  ABs  hemsida,  2012)  och  2009  köpte  ett 
investeringsbolag stora delar av Tillverkande AB och blev huvudägare. De gamla ägarna, som 
startade  företaget,  äger  idag  endast  20  % av  bolaget  (Årsredovisning,  2010).  Grundarna 
tappade kontrollen över bolaget i krisen, vilket blev en smärtsam historia och resulterade i att 
de behövde ta in investerare för att få in mer kapital berättar vd:n Bengtsson. Företaget har 
fabriker  i  två  mindre  orter  i  södra  Sverige  och en  anläggning  i  Litauen  (Årsredovisning, 
2010). På Tillverkande AB intervjuade vi vd Bengtsson och ekonomichef Andersson.

Bengtsson har  arbetat  på  bolaget  sedan början av 2011.  Hans arbetsuppgifter  består  i  att 
ansvara  för  den  övergripande  ledningen  och  vara  med  i  den  ekonomiska  uppföljningen. 
Bengtsson sitter även med i styrelsen och är styrelseordförande i deras dotterbolag. Andersson 
är ekonomiansvarig på Tillverkande AB sedan 25 år tillbaka. I Anderssons arbetsuppgifter 
ingår att framställa ekonomiska rapporter, ta fram beslutsunderlag, arbeta med kalkyler och 
avtal vid sammanslagningar eller uppköp. Andersson berättar att han även arbetar med HR-
frågorna på företaget och hjälper dotterbolagen.

På Tillverkande AB är det en blandad styrning av platt och centraliserad berättar Bengtsson. 
Tillverkande AB har sitt  huvudkontor i Skåne,  där produktionsenheterna finns. Vid de två 
andra  anläggningarna  kan  styrningen  till  viss  del  sägas  vara  centraliserad.  Vissa  delar  i 
organisationen på huvudkontoret är centraliserad såsom ekonomiavdelningen, marknad och 
teknik. På produktionsledningssidan är däremot organisationen extremt platt.

4.4.1 Konjunktur
Bengtsson  berättar  att  Tillverkande  ABs  omsättning  består  till  två  tredjedelar  av 
fordonsindustrin, vilket han kallar motorsidan. Här finns en uppdelning mellan lätta och tunga 
fordon, de olika delarna svarar för varsin hälft av omsättningen. När krisen kom 2008 gick 
detta väldigt hårt mot fordonsbranschen och påverkade Tillverkande AB. Andersson berättar 
att 2007 var siffrorna ganska bra, omsättningen låg på cirka 350 miljoner och 2008 var den 
likvärdig och 2009 sjönk den till 250 miljoner. Årsredovisningen berättar att Tillverkande AB 
hade en omsättning på cirka 290 miljoner kronor år 2006 och året därpå ökade den till 338 
miljoner  kronor.  Precis  som Andersson  berättade  låg  omsättningen  2008  på  ungefär  350 
miljoner  och 2009 minskade den kraftigt  till  cirka 240 miljoner för att  2010 öka till  297 
miljoner (Årsredovisning, 2010). Nu, år 2011, har de lyckats återhämta sig berättar Andersson 
och räknar med att företaget är uppe på siffror runt 450 miljoner. Bengtsson inflikar att under 
perioden 2008-2009 tappade de cirka en tredjedel av sin försäljning, men i november 2009 
började det vända och tillväxten kom på motorsidan. Årsredovisningen (2010) visar ingen 
uppgång 2009 i resultatet som han berättade, utan först 2010 redovisades en vinst. 

Bengtsson berättar att konjunkturnedgångar är en naturlig del i affärerna, speciellt  när det 
kommer  till  motorsidan.  För  att  hantera  konjunkturförändringar  har  de  försökt  balansera 
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dessa. Tillverkande AB arbetar mycket med balanseringen och Bengtsson berättar att de inte 
vill vara inne på ett segment till hundra procent, utan satsar på tre segment: lätta fordon, tunga 
fordon och övrig industri. Dessa har inte exakt samma konjunkturcykler vilket är bra eftersom 
de kraftiga dalarna uteblir. Dock inträffade en kraftig nedgång i samtliga cykler 2008 men 
detta  år  var  extremt  där  både  lätta  och  tunga  fordon  påverkades.  Bengtsson  berättar  att 
generellt  har  lätta  fordon  varit  mer  känsliga  för  konjunkturförändringar,  eftersom  det 
investeras mindre under konjunkturnedgångar. Andersson anser att på senare tid har tunga 
fordon blivit mer känsliga mot konjunkturförändringar. 

4.4.2 Export
Bengtsson  säger  att  65  %  av  exporten  till  utlandet  går  till  Europa  och  främst  Belgien.  
Andersson beskriver att Tillverkande AB är mycket beroende av den europeiska marknaden. 
Bengtsson  inflikar  att  deras  kunder  exporterar  till  olika  delar  av  världen,  speciellt  till 
Nordamerika vilket  gör  företaget  beroende av dessa  marknader,  men utan den europeiska 
skulle  de inte  överleva.  Volvo har  sitt  säte  i  Belgien  och är  det  företag  Tillverkande  AB 
exporterar mest till.

Bengtsson berättar att det sker en förändring på exportmarknaden, flera svenska aktörer har 
flyttat sin produktion utomlands. Han menar att de måste flytta efter men då räknas inte denna 
försäljning som export. Ett exempel på detta är anläggningen i Litauen, det fabriken tillverkar 
och skickar vidare till Tyskland och Belgien räknas inte som export. 

Försäljningskurvan till Europa följer deras totala försäljning. De märkte en stor förändring 
2008-2009, där försäljningen gick ner markant och mellan 2011-2012 har de sett en tillväxt 
berättar Bengtsson. Tillverkande AB säljer mest till Europa men de har märkt att de kunder 
vars slutkunder finns i Nordamerika inte har drabbats lika hårt än de vars slutkunder finns i 
Europa. Han menar att de sett en skillnad mellan olika tillverkare och hur konjunkturen har 
slagit till mot dem beroende på vilken marknad de säljer till. 

Eller både ja och nej eftersom våra kunder vidare exporterar så finns  
det ett kan man säga ganska kraftigt samband, att vi även är beroende  
av  den  nordamerikanska  marknaden  och  den  latinamerikanska  
marknaden […] Vi skulle inte kunna leva på den nej. (Bengtsson)

4.4.3 Strategi
När det kommer till  strategiarbetet  på Tillverkande AB är både Bengtsson och Andersson 
involverade. Bengtsson berättar att båda sitter med i ledningsgruppen där strategierna sätts 
och  förankras  sedan  i  hela  organisationen.  De  arbetar  efter  en  affärsplan,  ett  levande 
dokument vilket uppdateras kontinuerligt. Bengtsson berättar att strategierna är en långsiktig 
planläggning.  Andersson  beskriver  att  i  strategierna  försöker  de  se  kundernas  utveckling 
framåt och vad deras utveckling kommer betyda för Tillverkande AB. Detta hjälper dem veta 
vad de ska satsa på.

Strategierna för försäljning mot Europa är en viktig bit menar Bengtsson, speciellt när det 
kommer till motorsidan. Det gäller att ha attraktiva erbjudanden till sina kunder och närhet är 
väldigt viktigt. I och med att företaget finns i Sverige samt i Litauen anser Bengtsson att de 
har ett bra upplägg och kan möta kraven kunderna ställer på närhet samt andra faktorer såsom 
teknisk  utveckling  och  lågkostnadsproduktion.  Bengtsson  framhåller  att  Tillverkande  AB 
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arbetar mycket med att differentiera sig genom sina tre olika segment. Det gäller för dem att 
särskilja sig från övriga tillverkare som utför liknande arbete. Han berättar också att de är 
medvetna om att tillväxten inte ligger i Europa utan i Asien, Latinamerika och Östeuropa. 

Tillverkande ABs strategier har, sedan krisen började 2008, ändrats en del. De har fortsatt att  
öka på tillväxtmarknader och tvingats in i andra marknader berättar Bengtsson. Exempelvis 
har det blivit andra ägandeförhållanden på marknaden, bland annat har VCC gått in i Volvo 
Cars samt etablerat  sig i  Kina,  vilket  tvingar dem in i  denna resa menar Bengtsson. Han 
framhåller att de måste vara flexibla på marknaden och hålla sig till en fast plan. Bengtsson 
berättar vidare att genom strategier förmedlas en trygghet, alla vet var organisationen är på 
väg  och  hjälper  dem  fokusera  på  rätt  saker.  Strategierna  är  ett  långsiktigt  arbete  med 
långsiktiga mål och kortsiktiga handlingsplaner.

Att hur bra strategier man har måste man tjäna pengar i nuet, det går  
inte bara att säga att man ska tjäna pengar om tio år för då är det inte  
säker att vi finns kvar. (Bengtsson)

Enligt  Bengtsson  arbetar  Tillverkande  AB  efter  rätt  strategier,  det  finns  en  bild  av  var 
tillväxten  finns  men  om  de  är  tillräckligt  snabba  kan  diskuteras.  Gällande  etableringar 
utomlands  innebär  det  större  risker  ju  längre  bort  de  finns.  Det  är  en  större  risk,  menar 
Bengtsson, att starta en verksamhet i Kina än i närområdet, men möjligheterna där kan vara 
större. Han berättar vidare att företaget inte har en färdig strategi för lågkonjunktur. De gör 
ingen  strategiplan  där  den  framtida  utvecklingen  förutspås,  exempelvis  om  försäljningen 
skulle sjunka. 

Andersson menar att det inte finns en plan i byrålådan och tar ett exempel för några år sedan. 
Tillverkande  AB  var  beroende  av  Saab  som  var  deras  huvudkund.  Företaget  tillverkade 
klimatsystem till dem och hade en affär värd 100 miljoner kronor. När GM gick in och köpte 
Saab ville de inte längre samarbeta med Tillverkande AB. Detta gjorde att de blev tvungna att  
hitta en ersättare till denna volym, vilket de fann i Ericsson mobiltelefoner. Marknaden gick 
snabbt nedåt och de blev tvungna att snabbt parera, hela processen resulterade i de miste en 
affär värd 100 miljoner kronor. Han menar att företaget inte var förberedda den gången men 
fick  hitta  en  lösning,  vilket  de  även  i  framtiden  får  göra.  Bengtsson  tillägger  att  om en 
lågkonjunktur skulle inträffa och marknaden i Västeuropa skulle gå ner, är de i fasen att starta 
på andra marknader för att behålla sin konkurrenskraft gentemot lågkostnadsländerna.

4.4.4 Organisering
Andersson berättar att Tillverkande AB inte var förberedda på krisen 2008. De hade märkt, 
innan krisen var ett faktum, en svagare utveckling i lönsamheten men inte i volymen. Detta 
kunde bero på antagna projekt de inte riktigt kunde hantera enligt Andersson. Han menar att 
om  dessa  inte  funnits  skulle  företaget  klarat  krisen  bättre  än  vad  de  gjorde.  Andersson 
beskriver att krisen kom över semestern. Alla kom tillbaka efter en tids ledighet och undrade 
över orderstocken och om något var fel.

Sen kom det fler och fler signaler även utifrån, att det är något på gång  
och då inser man att detta var inget fel i våra system utan det var helt  
enkelt  den  här  nedgången  som  tog  väldig  rask  fart  också  och  
överraskade ju alla. (Andersson)

32



För att möta den minskade efterfrågan har Tillverkande AB, enligt Bengtsson, skurit  ner i 
organisationen. De har minskat personalstyrkan och även om volymerna nu är samma som 
2007 är de nästan hundra anställda färre.

De  har  investerat  en  hel  del  i  maskiner  och  automatisering  samt  förvärvat  ett  företag. 
Bengtsson berättar om en investering i produktionsutrustning för att möta kundernas behov. 
Han  menar  dock  att  svårigheterna  i  kriser  som  denna  är  långsiktiga  investeringar  i 
infrastruktur.  Det är först  nu, 2012, Bengtsson upplever att de kan börja diskutera i  dessa 
faktorer.

Tillverkande AB har även börjat titta på nya segment vilket främst handlar om att skapa en 
trygghet, enligt Bengtsson.

Att vi inte kan ha alla ägg i en korg. (Bengtsson)

Han berättar att de senaste åren har företaget tittat mot Centraleuropa och försöker arbeta 
hårdare mot denna marknad. Andersson menar att de även hittat andra segment än motorsidan 
såsom medicin, en marknad de nyligen trätt in på. Bengtsson menar att detta är på grund av att  
motorsidan har blivit allt större del i bolaget och att det behövdes göra något för att återställa 
den balans de vill ha i bolaget. Detta har resulterat i att hela industridelen har ökat de senaste  
åren. 

Andersson upplever att organisationen har agerat på rätt sätt de senaste åren. Han framhåller 
att  de har återhämtat sig bra och inför framtiden är de positiva.  För 2012 förespås stabila 
volymer och ingen kraftig nedgång. De tror inte heller på någon kraftig tillväxt utan det beror 
på hur konjunkturen kommer se ut. Det som skulle kunna oroa är om en ny finanskris skulle 
uppstå och finansieringsmöjligheterna skulle försvinna men riskerna för detta ses som väldigt 
låga,  även  om  Grekland  går  i  konkurs.  Andersson  tillägger  att  en  viss  oro  finns  för 
spridningseffekterna  av  stadsskuldskriserna  och  även  oljepriserna  i  Iran  med  eventuella 
konflikter som följd. Bengtsson berättar att deras prognoser baseras på vad kunderna säger. 
Våren  2011 var  de  flesta  positiva,  speciellt  på  tunga  fordonssidan  men senare  på  hösten 
dämpades det allteftersom konjunkturen försämrades men idag är de optimistiska igen.
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5. Analys

I analyskapitlet förklarar vi det empiriska materialet med hjälp av teorierna vi presenterat i  
den teoretiska referensramen. Vi  har skapat en analysmodell  för att  underlätta och ge en  
tydligare bild för läsaren.

5.1 Analysmodell

5.1.1 Framtagande av analysmodell
De  centrala  begreppen  i  uppsatsen  kom  fram  ur  en  diskussion  kring  frågan  vi  ställt 
inledningsvis. Efter att ha valt begreppen sökte vi litteratur kring orden konjunktur, export, 
strategi och organisering. Vi utvecklade en begreppsmodell som utgör basen till den teoretiska 
referensramen. Begreppet konjunktur lyfte vi fram för att beskriva hur konjunkturen ser ut då 
vår fråga syftar till att titta på de strategiska handlingarna på en svikande marknad.

Svenskt Näringslivs (2011) prognoser visar att om utvecklingen fortsätter i samma anda som 
för närvarande kommer Europa att ledas in i en lågkonjunktur. Konjunkturen påverkar i sin tur 
exportandelen  i  Sverige  (SCB,  2012).  Exporten  är  en  viktig  del  i  vår  studie  och  vi  har 
koncentrerat  oss  på  tillverkande  företag  som  exporterar  till  Europa  och  deras  strategier. 
Begreppet strategi valdes för vi anser att det har betydelse för förståelsen hur företagen har 
agerat.

Strategi kan beskrivas som ett verktyg för att få konkurrensfördelar (Henry, 2008) och därmed 
är strategier också viktigt att använda vid kriser (Pearce & Michael, 2006). Strategibegreppet 
leder oss in i företagets strategiska agerande; organisering. Organisering är ett viktigt begrepp 
för  det  beskriver  olika  ageranden  företagen  har  gjort  för  att  möta  en  svikande  marknad. 
Företag i lågkonjunktur måste hitta strategier för att behålla sina kunder och marknadsandelar 
gentemot konkurrenterna (Pearce & Michael, 2006), för att klara detta använder sig många 
företag av omstrukturering av organisationen enligt Bigelow och Chan (1992). Begreppen har 
hjälpt oss att strukturera vår analysmodell.

5.1.2 Modellen
Vi  analyserade  vårt  insamlade  material  utifrån  rapportens  centrala  begrepp:  konjunktur, 
export, strategi och organisering. Den teoretiska referensramen är basen i analysen och vi har 
utgått från den vid tolkningen av det empiriska materialet. Med modellen vill vi förklara vårt 
resonemang  kring  fenomenet.  Det  råder  lågkonjunktur  vilket  påverkar  företagen  och 
marknaden de agerar på genom bland annat sjunkande efterfrågan (SCB, 2011).  Påverkas 
företagen kan det ha en effekt på deras strategiska val. Företagens strategiska handlingar kan 
komma att  förändras när  de agerar på en marknad där efterfrågan minskar (Treas,  2009). 
Företagen i studien är beroende av exporten till Europa och om denna sjunker kan företagen 
tvingas  till  ny  organisering.  Det  kan  innebära  att  företagen  behöver  nedbanta  sina 
organisationer, rikta in sig på nya marknader och även ändra sitt  strategiska planerande.  I 
kapitlet vill vi analysera vad som händer i tillverkningsföretag som exporterar till Europa när 
deras marknad sviker.  Vi vill analysera de olika strategiska valen företagen har gjort, kan 
komma att göra och hur deras agerande kan beskrivas utifrån vår teoretiska referensram. För 
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att analysera och beskriva förhållandena har vi valt att utgå från de centrala begreppen, detta 
för att  underlätta förståelsen för läsaren. Under respektive begrepp diskuteras hur de olika 
respondenterna ser på dem och hur företagen har agerat strategiskt.

Vi börjar diskutera begreppet konjunktur för att beskriva hur de olika respondenterna ser på 
konjunkturförändringar samt känsligheten inför dessa.  En jämförelse görs mellan de olika 
företagen, sedan går vi vidare till export för att visa hur omfattande export respektive bolag 
har och analyserar hur beroende de är av den. Efter det leder vi in läsaren på strategi, där 
strategierna  företagen  har  gällande  export  till  utlandet  beskrivs,  analyseras  och  jämförs. 
Slutligen tittar vi på om respektive bolag har gjort organisatoriska förändringar i takt med 
konjunktursvängningarna i Europa samt analyserar deras agerande.

Fig: Analysmodell, egen figur.

Assarsson är vd på MAFA AB där Almling är ekonomichef. Andersson är ekonomichef på 
Tillverkande AB och vd är Bengtsson, vd på Tylö AB är Persson.

5.2 Konjunktur
Bengtsson och Persson beskriver att företag måste lära sig leva med konjunkturförändringar. 
Konjunkturen rör på sig ständigt och är en beskrivning av det ekonomiska läget  (Nohagen, 
2004).  Finanskrisen  slog  till  2008  och  påverkade  hela  världen  (SCB,  2012).  MAFA AB 
märkte en förändring i omsättningen först 2009/2010 men tack vare sina tre ben att stå på med 
olika konjunkturcykler klarade de sig relativt bra. På Tylö AB menar Persson att de inte är 
speciellt känsliga för konjunkturförändringar, men underförstått finns en viss känslighet för 
han berättar även att anledningen till  att  de har klarat sig bra är genom sin nya inriktning 
badrum. Han tillägger att en minskad efterfrågan märktes av 2009/2010. På Tillverkande AB 
berättar de om en liknande situation som på MAFA AB; förändringar i omsättningen märktes 
först  2009/2010.  2008 var  däremot  ett  relativt  bra år  för Tillverkande AB precis som för 
MAFA AB. Även Tillverkande AB har försökt hantera konjunkturnedgångar genom flera ben 
att  stå  på,  de  har  olika  inriktningar  med  olika  cykler.  Omsättningsmässigt  märktes 
förändringen hos de tre företagen först 2009, det kan förklaras med att krisen kom snabbt 
hösten 2008 och fram till krisen var det ett relativt bra år för företagen. 
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För  att  klara  av  konjunkturnedgångar  använder  sig  samtliga  företag  av  en  differentierad 
strategi. De har olika inriktningar med olika cykler i syfte att ha en tryggare produktbas att 
luta sig tillbaka på. Cerrotti (2006) beskriver att differentierad strategi är ett kraftfullt verktyg 
i lågkonjunktur,  dock finns andra teorier som inte håller  med om argumentet (Bigelow & 
Chan, 1992).

Assarsson anser att MAFA AB är känsliga för konjunkturella svängningar, även Bengtsson 
beskriver att Tillverkande ABs segment är känsliga medan Persson inte upplever att Tylö AB 
är speciellt känsliga. Persson säger att vid konjunkturnedgångar bör företaget rannsaka sig 
självt och se över organisationen, något Almling också talar om. Almling menar vidare att det 
är viktigt att se över kostnader och effektivisera i nedgångar.

Det  skedde  en  återhämtning  i  världsekonomin  2010  (Konjunkturinstitutet,  2011). 
Återhämtningen märktes på MAFA AB fast inte förrän 2011, då de såg en positiv utveckling i  
omsättningen. På Tillverkande AB märktes en återhämtning redan 2009. Samtliga företag vi 
intervjuade  berättade  om  en  positiv  utveckling  2011  eftersom  omsättningen  ökade. 
Rapporterna från Konjunkturinstitutet 2011 visar en annan bild och menar att återhämtningen 
stannade  av  2011  på  grund  av  oroligheterna  i  Europa.  Indikationerna  från  våra  tre 
respondentföretag  visar  en  annan  situation  än  den  media  och  olika  rapporter  visar. 
Rapporterna beskriver en sämre export 2011 och fortsatt osäkerhet 2012. Att de tre företagen 
vi har intervjuat inte beskriver samma nedgång kan bero på flera anledningar.

Gällande konjunkturen och dess påverkan på företagen har den haft en inverkan, men ingen 
av  dem  upplever  en  osäker  framtid.  Inför  2012  har  prognoserna  varit  svaga 
(Konjunkturinstitutet, 2011) men våra tre respondentföretag ser ljust på utvecklingen 2012, 
dock berättar Almling om sämre orderstock i början av året. Återigen visar rapporterna på 
något  annat  än vad företagen upplever.  När det  gäller  framtiden kan ingen veta vad som 
kommer ske, företagen kan bli överraskade av en lågkonjunktur, eller har de rätt känsla och en  
ljus tid att möta.

5.3 Export
MAFA AB har en export på 30-40 %, tidigare var den högre men minskade på grund av 
finanskrisen. På Tillverkande AB är exporten 65 % och på Tylö AB står exporten för omkring 
80  %  av  försäljningen.  Samtliga  företag  anser  sig  vara  beroende  av  den  europeiska 
marknaden. På MAFA AB går 90 % av exporten till Europa, motsvarande siffra på Tylö AB är 
50-60  %  och  även  på  Tillverkande  AB  går  övervägande  del  till  Europa.  Sverige  är  ett  
exportberoende land där exporten står för hälften av BNP. Euroländerna är de som Sverige 
exporterar mest till, de står för cirka 40 % av den totala exporten (Konjunkturinstitutet, 2011). 
När  finanskrisen  slog  till  föll  Sveriges  export  men återhämtade  sig  något  2010  (Svenskt 
Näringsliv, 2011). Samtliga företag vi intervjuade har en betydande export och klarar sig inte 
utan den.

Sveriges  export  till  de  mest  drabbade  länderna  i  stadsskuldskrisen,  de  så  kallade  GIPS-
länderna, står endast för 6 % av exporten från Sverige (Svenskt Näringsliv, 2011). Ingen av 
respondentföretagen har  någon betydande export  till  dessa länder.  Almling på  MAFA AB 
förklarar att de inte märkt av statsskuldskrisen eftersom exporten dit är relativt liten, deras 
största aktörer är Norge följt av Frankrike. Persson berättar att Tylö ABs främsta exportland är 
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Frankrike  och  han  berättar  att  de  som  köper  deras  produkter  är  välbärgade  och  är  inte 
påverkade  av  krisen.  Tillverkande  AB har  Belgien  som huvudimportör  där  Volvo har  en 
fabrik.

Respondentföretagens försäljning till Europa står för en stor del av omsättningen och samtliga 
företag  är  beroende  av  att  europeiska  länder  fortsätter  importera.  Skulle  statsskuldskrisen 
sprida  sig  till  övriga  länder  skulle  troligtvis  respondentföretagen  drabbas.  Ingen  av  de 
studerade företagen har en betydande export till GIPS-länderna vilket kan vara förklaringen 
till att de inte är drabbade av stadsskuldskrisen.

5.4 Strategi
Strategi används av företag i syfte att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Ledningen 
bör använda sig av strategi i organisationen för att bättre hantera en dynamisk marknad enligt 
Henry  (2008).  Assarsson  berättar  att  på  MAFA  AB  har  de  inte  kommit  långt  med 
strategiarbetet, delvis på grund av att han är ny på företaget och delvis för att företaget har 
vuxit  markant  de  senaste  åren  och  innan dess  bedrevs  inget  strategiarbete.  Företaget  har 
tankar om strategier, de vet vart de vill och försöker hitta vägar dit men inget konkret finns 
nedskrivet och kallas strategi. Samtidigt beskriver Assarsson att det är viktigt att företag har 
strategier att arbeta efter. Det finns många definitioner av vad strategi är (Oliver, 2001) och 
samtliga respondenter beskriver strategi som något långsiktigt.

MAFA ABs agerande tyder på att de handlar konjunkturellt. De har ingen tydlig strategi utan 
agerar efter vad situationen blir. De träffas i korridoren, kommer på en strategi och agerar 
efter den, utan att kalla det en strategi. Konjunkturellt handlande beskriver Söderbom (1995) 
är typiskt för företag i fasen stagnation. Istället för att agera efter affärsidén handlar de efter 
olika submål de sätter upp efter hand. Häckner (1985) visar även ett sådant agerande i sin 
studie,  han  beskriver  att  företag  i  kris  ofta  agerar  efter  hand  och  inte  tänker  på  den 
ursprungliga affärsidén eller sina strategier.

Bohman  och Johansson Lindfors (1998)  skriver  att  företag  som hanterar  lågkonjunkturen 
bättre har gemensamma nämnare: en global och balanserad fördelning av marknadsriskerna 
och begränsade finansiella risker. MAFA ABs outtalade strategi är att ha flera ben att stå på 
för att  minska sårbarheten. Persson på Tylö AB framhåller att  deras strategi är  att ha bra 
återförsäljare som kan förmedla rätt bild av deras produkter. Även på Tylö AB tittar de på 
andra segment än sin kärnverksamhet genom nysatsningen på badrum. På Tillverkande AB 
berättar Bengtsson om deras olika ben och betonar vikten av att vara mångsidig eftersom 
marknaden förändras vilket ställer krav på flexibilitet. Det kan vara nödvändigt att gå bortom 
sitt vanliga arbetssätt genom ändringar och val av annan fokusering för att överleva och vara 
konkurrenskraftiga i sämre tider (Lin et al., 2008). 

Som vi skrev tidigare har företagen en differentierad strategi istället för att handla enbart efter  
sin kärnstrategi. Det kan också förklaras av att de använder en offensiv strategi och inte en 
defensiv.  Häckner  (1985)  beskriver  att  vid  offensivt  handlande  går  företagen  in  på  nya 
marknader och lanserar nya produkter för att hantera det som sker omvärlden. Vid defensivt 
handlande innebär det kostnadsreduceringar (ibid.). Eftersom samtliga tre företag har äntrat 
nya marknader och har flera ben att stå på vittnar det om en offensiv strategi.  Wilson och 
Eilertsen  (2010) beskriver  att  mindre  företag  ofta  klarar  sig  bättre  vid kriser  eftersom de 
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använder en offensiv strategi, vilket innebär att de är mer flexibla och arbetar inte enbart med 
kostnadsreducering.

Persson på Tylö AB säger att de inte har en specifik försäljningsstrategi gentemot Europa utan 
arbetar  likvärdigt  mot  samtliga  marknader,  där  återförsäljarna  är  viktiga.  Bengtsson  på 
Tillverkande  AB berättar  att  försäljningsstrategin  gentemot  Europa  handlar  om närhet  till 
kunderna. På MAFA AB finns inga uttalade strategier men de försöker skapa relationer till  
återförsäljare för att öka försäljningen i Europa. Alla tre respondentföretag anser att det är 
viktigt att knyta an och ha flera bra återförsäljare för att lyckas med försäljningen i utlandet.

Det finns olika sätt att möta ekonomiska nedgångar. Ett sätt är att stoppa huvudet i sanden och 
vänta ut krisen, ett annat är att se möjligheterna av vad som kan komma ur en kris (Treas,  
2009). Både på MAFA AB och Tillverkande AB framhävs vikten av att se möjligheterna i 
sämre tider. Goldberg et al. (2009) menar att företag ska vara innovativa i en lågkonjunktur. 
De bör se över vad som kan göras för att gå starka ur den när det väl vänder (Goldberg et al.,  
2009). Eftersom MAFA AB och Tylö AB understryker vikten av att se möjligheterna i sämre 
tider har de bättre förutsättningar att hantera dem.

Wilson och Eilertsen (2010) beskriver att företag utan en plan de kan agera efter och lita på,  
kan  ha  sämre  förutsättningar  att  komma  ur  en  kris.  De  beskriver  att  företagen  blir  mer 
proaktiva om de har en stark strategisk planeringsprocess. De är dessutom mer optimistiska 
inför  framtiden  (ibid.).  Respondentföretagen  uppvisar  ingen  stark  strategisk  planering, 
undantaget Tylö AB som betonar vikten av denna del och agerar mer proaktivt. MAFA AB 
och Tillverkande AB har ändå en optimistisk syn på framtiden och tror på tillväxt även om de 
inte har en utbredd strategisk planering.

MAFA AB har en tanke på hur de ska agera om lågkonjunkturen i Europa skulle drabba dem 
och försäljningen minskar. De har diskuterat aspekterna och vet hur de ska agera. Almling 
säger att de i så fall skär ner på personal, den första åtgärden som brukar genomföras, något 
även Bigelow och Chan beskriver (1992). På Tylö AB har de ingen utarbetad plan men vet på 
ett ungefär hur de ska agera om försäljningen skulle minska. Tillverkande AB uppger att de 
inte heller har en plan för en eventuell försäljningsminskning, utan får hitta lösningarna efter 
hand de dyker upp. Bengtsson tillägger att de är i fasen att starta upp på flera andra marknader 
om den europeiska marknaden sviker. Agerandet i krisen 2008 liknar den defensiva strategin 
Häckner  (1985)  beskriver,  eftersom  företagen  har  gjort  en  del  kostnadsreduceringar. 
Tillverkande  AB beskriver  att  de  kommer  säga  upp  personal  ifall  det  blir  kris  igen.  Vi 
upplever dock att deras olika segment är viktigare än scenarioplanerna de har inför en ny kris. 
Deras offensiva strategier innebär ytterligare marknadsetableringar. Bengtsson beskriver inte 
vilka dessa är men de tyder på en scenarioplanering med offensiv ton. Samtliga tre företag 
blandar  offensiva  handlingar  med defensiva  vilket  både Häckner  (1985) och Gulati  et  al. 
(2010) beskriver är en lyckad strategi i lågkonjunktur.

5.5 Organisering
På Tillverkande AB och MAFA AB kom krisen 2008 som en chock, det var inget de hade 
förutspått. Tylö AB var däremot förberedda på den och hade därför sett över organisationen. 
Eftersom Grekland inte är en stor marknad för Tylö AB menar Persson att stadsskuldskrisen 
inte har någon direkt effekt på företaget.  Däremot dess effekter och spridningen till andra 
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ekonomier  oroar  lite.  Precis  som våra  andra  respondenter  anser  de  sig  inte  drabbade  av 
stadsskuldskrisen då de värst drabbade länderna inte är stora kunder hos dem.

Företag kan genom kostnadsreduceringar möta lågkonjunkturen eller genomföra förändringar 
i syfte att öka inkomsterna. De företag som har utvecklat nya varor, tjänster eller vänt sig mot 
nya segment för befintliga produkter och använt sina resurser effektivt klarar sig ofta bra i 
sämre tider (Kitching et al., 2011). Marknadsföring och kundservice får oftast stryka på foten 
vid lågkonjunktur (Bigelow & Chan, 1992) men är inget respondentföretagen har minskat på. 
Bigelow  och  Chan  (1992)  beskriver  även  att  tillverkningskostnader  ofta  ses  över  och 
reduceras  i  sämre  tider.  Företag  måste  tänka  långsiktigt  eftersom  kortsiktiga 
kostnadsreduceringar kan öka kostnaderna på lång sikt (Bigelow & Chan, 1992). På Tylö AB 
arbetar de ständigt med kostnadsreduceringar och arbetar med att höja servicegraden. Även 
Tillverkande AB och MAFA AB arbetar med kostnadsreduceringar, speciellt vid ekonomiskt 
dåliga tider.

På MAFA AB löstes den minskade försäljningen med att säga upp personal, totalt åtta stycken 
fick  gå.  Vid  lågkonjunktur  är  det  vanligast  att  företag  kostnadsreducerar  genom minskad 
arbetskraft i syfte att förbättra effektviten och få snabbt resultat (Bigelow & Chan 1992; Lin et  
al., 2008). Almling framhåller att säga upp personal ger den snabbaste effekten på resultatet 
trots en ledtid på sex månader. Assarsson berättar att vid uppsägning av personal försvinner 
viktig kompetens som behövs vid tillväxt. Persson menar att Tylö AB inte har behövt säga upp 
personal på grund av krisen utan av andra anledningar. Andersson berättar att de minskade 
personalstyrkan  kraftigt  och  är  idag  cirka  100  personer  färre  än  2007,  samt  gjort  andra 
kostnadsreduceringar. Studier har visat att uppsägningar inte har effekterna företag vill ha ut 
av åtgärden enligt Bigelow och Chan (1992) och det är precis vad Assarsson säger: viktig 
kompetens försvinner från organisationen. Något Pearce och Michael (2006) också beskriver, 
de menar vidare att vid återväxten behövs kompetensen.

För  att  svara  på  förändringarna  på  marknaden  har  Tylö  AB  satsat  på  att  bli  mer 
marknadsorienterade. De vill äntra fler marknader och har börjat satsa på Asien för att minska 
beroendet gentemot Europa. Även Tillverkande AB vill ta sig in på nya marknader och inte ha 
som de  säger:  alla  ägg  i  samma  korg.  Deras  nysatsningar  på  flera  marknader  indikerar 
återigen på en differentierad strategi istället för sin kärnstrategi. De söker en trygghet och vill 
inte enbart förlita sig på ett segment.

MAFA AB anser  att  de  har  agerat  på  rätt  sätt,  speciellt  gällande  sina  investeringar.  De 
framhåller vikten av att investera i sämre tider. Både för effektiviseringar och för att det går 
att göra bra investeringar då andra företag säljer av sina tillgångar i syfte att få in kapital. 
Även Pearce  och Michael  (2006) skriver  att  det  är  viktigt  för  företag i  lågkonjunktur  att 
fortsätta investera. Tylö AB anser att de agerat på rätt sätt, möjligtvis skulle de handlat lite 
snabbare.  Pearce  och  Michael  (2006)  menar  att  företagsförvärv  i  lågkonjunktur  kan  vara 
lyckosamt, något Tillverkande AB har gjort. Tillverkande AB har fortsatt investera trots det 
ekonomiska  läget.  De  har  dock  inte  satsat  mycket  på  långsiktiga  investeringar  såsom 
infrastruktur, först nu har det kommit upp på tapeten. Även Tillverkande AB anser sig ha 
agerat  på rätt  sätt  under krisen,  de har återhämtat sig och ser  ljust  på framtiden.  Roberts 
(2003) menar att företag som satsar på marknadsföring, kvalitet och innovation i sämre tider i  
stor utsträckning lyckas när det blir bättre tider igen.
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Inget av studiens företag har ett utbrett planeringsarbete inför sämre tider. De har dock en 
uppfattning av vad som ska göras.  Både MAFA AB och Tillverkande AB använde sig av 
kostnadsreduceringsåtgärden nedbantning, Tylö AB sade också upp personal men i syfte att 
effektivisera. Differentierad strategi använder sig alla tre av i sina respektive satsningar på nya 
segment  och marknader för att klara av den ekonomiska situationen och MAFA AB samt 
Tillverkande AB har investerat sig ur krisen.

5.6 Analyssammanfattning
Finanskrisen slog till 2008 och märktes på respondentföretagens omsättning 2009. De mötte 
motgången genom att söka sig till nya marknader. År 2010 återhämtade sig världsekonomin 
något, vilket företagen vi intervjuade såg i omsättningsökningar året efter. Samtliga företag 
har en betydande export till Europa och anser sig vara beroende av den. Exporten sker främst 
till Centraleuropa och ingen omfattande del till GIPS-länderna.

MAFA AB har ingen uttalad strategi, något Tylö AB har då de satsar på sina återförsäljare och 
nya segment. Tillverkande AB vill  vara flexibla  och ha flera marknader att  förlita sig på. 
Bigelow  och  Chan  (1992)  anser  att  planering  hjälper  företagen  hantera  lågkonjunkturen. 
Ingen av de intervjuade företagen lägger stor vikt på planering inför en eventuell framtida kris 
men Tylö AB vet på ett ungefär vad de ska göra. Tillverkande AB och MAFA AB har även de 
en  uppfattning  men  tar  det  som  det  kommer.  Samtligas  agerande  liknar  det  offensiva 
handlandet Häckner (1985) beskriver.

På Tillverkande AB och MAFA AB sades anställda upp på grund av minskad efterfrågan. 
Tillverkande AB har även gjort andra kostnadsreduceringar. Tylö AB arbetar för att bli mer 
marknadsorienterade och hitta nya marknader. Något MAFA AB och Tillverkande AB också 
försöker  göra.  Alla  tre  företagen  har  investerat  trots  krisen  vilket  de  idag  menar  var 
lyckosamma beslut, eftersom de drar fördelar nu när de ser en uppgång i  efterfrågan.  Att 
investera trots en kris kan ge företag ett bättre utgångsläge gentemot sina konkurrenter när 
marknaden är  på uppgång igen (Pearce  & Michael,  2006;  Kitching et  al.,  2011;  Roberts, 
2003).
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6. Slutsats

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras våra slutsatser och vi besvarar den inledande  
problemställningen med hjälp av analysen. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning.

Vi  inledde  uppsatsen  med  följande  problemställning:  Hur  ledningen  i  ett  exportföretag  
handlar strategiskt på en svikande marknad?

6.1 Slutsats
Den inledande krisen  2008 märktes  på samtliga företag, respektive omsättning  sjönk från 
2009 men lyckades återhämta sig 2011. De vittnar om att förutsättningarna börjar ljusna och 
att de inte längre befinner sig på en marknad i nedgång. Detta påvisar att de inte är särskilt 
drabbade av Europas statsskuldskriser.

Strategiarbetet  ser olika ut  på de tre  företagen. MAFA AB har ingen uttalad strategi  utan 
handlar konjunkturellt, de agerar efter förutsättningarna på marknaden och försöker uppfylla 
målen efter hand de dyker upp och inte efter sin affärsidé. Tillverkande AB har strategier men 
vi anser att agerandet tyder på ett konjunkturellt handlande eftersom de löser problemen när 
de dyker upp. Tylö AB har enligt oss den starkaste strategiska kulturen. Vd:n förmedlar tydligt 
affärsidén och hur de ska nå dit. Vi ser en tendens att MAFA AB och Tillverkande AB betonar 
vikten av strategi men när det kommer till deras strategiska handlande är det inte lika viktigt 
för dem. Att agera efter marknaden kan innebära en fördel som Wilson och Eilertsen (2010) 
beskriver. Fördelen kan vara att företagen som inte agerar enbart efter en strategi kan vara mer  
flexibla och följer marknaden bättre.

Företagens strategiska handlande vid finanskrisen 2008 och framåt tyder på att alla tre anser 
det  viktigt  med  en  differentierad  strategi.  Differentierad  strategi  innebär  som vi  nämnde 
tidigare att de satsar på flera segment istället för att hålla sig till kärnstrategin. Företagen vill 
ha  en  trygghet  om  en  marknad  fallerar  finns  flera  alternativ  att  ta  till.  Genom  deras 
differentierade strategi har de klarat sig ur krisen, enbart Tillverkande AB uppvisade negativa 
siffror. Samtliga har handlat offensivt eftersom de har satsat på nya marknader. En offensiv 
satsning ger  företaget  konkurrenskraft  och med utspridda  marknadsandelar  är  de inte  lika 
sårbara. Skulle en marknad gå sämre har de fortfarande andra att förlita sig på. Risken med 
agerandet  kan  vara  om  alla  segmenten  har  försäljningsnedgångar  samtidigt,  vilket 
Tillverkande AB upplevde 2008, trots spridda marknadsandelar.

I och med deras strategiska agerande vid hanteringen av den svikande marknaden upplever vi 
att  de  väljer  den  kortsiktiga  lösningen,  bland  annat  kostnadsreduceringar,  som  leder  till 
snabbast  utdelning.  De  löser  problemen  genom  uppsägningar  men  tänker  inte  på  de 
långsiktiga  konsekvenserna.  De  långsiktiga  åtgärderna  företagen  har  genomfört  är 
investeringar, genom dessa har det bidragit till resultatmässig återhämtning i tillväxtperioden. 
Investeringarna har erhållits till ett bättre pris och har resulterat i effektiviseringar. Teorier 
beskriver vikten av att satsa i sämre tider vilket även vi anser är en viktig strategisk handling 
under  lågkonjunktur.  Det  ger  en  starkare  konkurrensposition  gentemot  ett  avvaktande 
agerande. Detta kan också vara en av förklaringen till att de klarat sig ur krisen.
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Vi  har  sammanställt  företagens  strategiska  handlande  i  en  tabell.  Tabellen  beskriver  var 
företagen står utifrån ett mer offensivt eller defensivt handlingsmönster. Tabellen visar vår 
bedömning, vilken är att MAFA AB inte har tydliga strategiska mål,  de har en blandning 
mellan offensiv och defensiv handlingsplan. Tylö AB har tydliga strategiska mål och handlar 
offensivt.  De  försöker  etablera  sig  på  flera  marknader,  även  om  de  använder  sig  av 
kostnadsreduceringar är inte detta deras högsta prioritet. Tillverkande AB hade vi svårare att 
placera, vi upplever inte att de har en tydlig strategi men inte heller att  de är utan, därför 
placerar vi dem i mitten. När det kommer till Tillverkande ABs handlande upplever vi att de 
agerar med en mer offensiv ton. De satsar på flera marknader och försöker finna en trygghet i 
detta, istället för att enbart agera genom kostnadsreducering. Dock har de använt sig av stora 
personalnedskärningar vilket gör att vi inte helt vill placera de på den offensiva sidan.

Fig: Slutsatsmodell 1, egen figur.

Vi  ansåg  att  konjunkturellt  handlande  också  kunde  användas  för  att  beskriva  företagens 
agerande. För att demonstrera detta har vi lagt till variabeln konjunkturellt i tabellen. Vi har 
uteslutit den defensiva handlingen och ställer offensivt mot konjunkturellt. Figuren illustrerar 
hur MAFA AB har ett mer konjunkturellt handlande i jämförelse med offensivt. De agerar 
efter hur marknaden leder de in dem på nya områden snarare än att ta strategiska beslut för att 
realisera  affärsidén.  Tylö  AB  ser  vi  återigen  med  stark  offensiv  handling  med  starka 
strategiska mål. Tillverkande AB hamnar här mellan konjunkturellt och offensivt. De handlar 
offensivt men är kanske inte alltid medvetna om handlingarna. De agerar i viss mån efter hand  
problemen dyker upp och löser dem då.

Fig: Slutsatsmodell 2, egen figur.

Olika rapporter har gett indikationer på att statsskuldskrisen i Europa är väldigt omfattande 
och  allvarlig.  De  beskriver  en  försämrad  export,  en  bild  media  spär  på.  Känslan  efter 
intervjuerna med våra respondenter är att bilden är överdriven och att det går mot bättre tider.  
Skillnaden kan bero på att vi har intervjuat medelstora företag och rapporterna är utvecklade 
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efter stora organisationers prognoser. En annan möjlighet till skillnaden kan förklaras av att 
respondentföretagen inte är direkt berörda eftersom de inte har en utbredd handel  med de 
värst drabbade länderna. De upplever inte ännu någon spridning till länderna de exporterar 
till. Detta är endast spekulerande angående skillnaden, för att dra en slutsats om detta krävs en 
studie som tittar på anledningarna. 

Sammanfattningsvis  kan  vi  konstatera  att  företagen  har  använt  sig  av  en  offensiv 
differentierad strategi där tryggheten har varit det centrala. De vågar inte enbart satsa på sin 
kärnverksamhet utan har sökt sig till nya marknader för att överleva. Vi ser även att två av 
företagen har använt sig av konjunkturellt handlande. Ett konjunkturellt handlande kan vara 
fördelaktigt när det gäller anpassa sig till marknaden. Nackdelen kan vara att de inte har ett 
givet mål att agera efter vilket kan bidra till svårigheter att behålla rätt fokusering. 

Resultatet  i  rapporten  har  bidragit  till  insikter  i  företagens  strategiska  handlande  samt 
utvecklande av studiens centrala begrepp. Den har gett en förståelse för företagens agerande 
och en bild av deras strategiska arbete. Resultatet är inte generaliserbart eftersom för få objekt 
har studerats och studien enbart har ett beskrivande syfte. Forskningsresultat kan ha påverkats 
av  intervjuförfarandet.  Vi  är  införstådda  i  att  intervjuareffekten  och  att  intervjuerna  inte 
genomfördes enskilt med respondenterna kan ha påverkat utgången av resultatet. Utöver detta 
anser vi att resultat är tillförlitligt och ger en bra beskrivning om hur tre tillverkande företag 
har handlat strategiskt på en svikande marknad.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Vi tycker det skulle vara intressant att göra en studie med tillverkande företag vars export till  
GIPS-länderna är betydande, för att se om de har drabbats hårdare än företagen vi undersökte. 
En studie med denna inriktning skulle troligtvis resultera i andra resultat. Vidare hade det varit  
intressant att se hur det ekonomiska läget i Europa utvecklas och hur det i framtiden påverkar 
svensk export och exportföretags verksamhet.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Vilken position har Ni på företaget? 

Hur länge har Ni arbetat på företaget?

Vad ingår i Era arbetsuppgifter?

Hur ser Er organisation ut?
- Platt, centraliserad?

Hur delaktig är Ni i styrningen av organisationen?

Konjunktur
Har Ni märkt av den ekonomiska krisen i Europa?
- På vilket sätt? Hur har den påverkat Er? 

Har Ni märkt en förändring på efterfrågan av Era produkter mellan 2007-2012?
- På vilket sätt? 

Hur ser Ni på konjunktur ned- och uppgångar?

Är Ni känsliga för konjunkturförändringar?
- Om ja, varför och hur påverkar det Er försäljning?

Export
Hur stor del av Er försäljning går till utlandet?

Vilka länder säljer Ni mest till?

Hur mycket av exporten går till europeiska länder?

Hur beroende är Ni av den europeiska marknaden?

Har Ni märkt någon skillnad på efterfrågan från europeiska länder jämfört med andra länder?
- Om ja, på vilket sätt och mellan vilka länder/världsdelar?

Hur har Er försäljningskurva till Europa sett ut från 2007 till 2012?

Strategi
Hur definierar Ni strategi? 

Hur involverad är Ni i strategiarbetet?
- Hur ser Er roll ut i arbetet med strategier?

Hur ser Er strategi ut när det kommer till försäljning mot Europa?
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- Arbetar Ni efter kärnstrategin? Eller en differentierad?

Har Era strategier ändrats på något sätt mellan 2007-2012 när det kommer till försäljning mot 
utlandet?
- Om ja, på vilket sätt?

Hur ofta arbetar ni med Era strategier?
- På vilket sätt? Om nej, varför?

Hur viktigt är strategiarbetet för Er organisation? 
- På vilket sätt?

Arbetar Ni kortsiktigt eller långsiktigt med Era strategier? 
- Varför?

Har Ni utarbetade strategier för lågkonjunktur?

Organisering
Upplevde Ni innan krisen var ett faktum, att det var på väg åt det hållet?
- Om ja, på vilket sätt?

Hur förberedda var Ni på den ekonomiska krisen i Europa?

Hade Ni gjort några förebyggande eller förberedande åtgärder? 
- Såsom nedskärningar, kostnadsreduceringar, prissänkningar etc.

Har Ni gjort några ändringar i efterhand i Er organisation på grund den ekonomiska krisen?
- Vilka sorters ändringar?

Hur har Er personalstyrka varit de senaste åren?
- Har Ni sagt upp anställda eller nyanställt? Varför?

Har Ni vänt Er till nya marknader de senaste åren?
- Om ja, varför, vilka? 

Hur har Era investeringar sett ut de senaste fyra åren?
- Vilka investerar har Ni gjort respektive inte gjort?

Om Ni tittar tillbaka på de senaste åren, har Ni valt rätt sätt att agera? 
- Skulle Ni agerat på något annat sätt om Ni fick göra om det idag?
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