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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Att växa med knappa resurser - En fallstudie av Mobergs 

 

Seminariedatum: 2:a juni, 2008 

 

Kurs: FEKP 01, Magisteruppsats 15 ECTS  

 

Författare: Joachim Douglas, Michael Treschow och Adam Westgren. 

 

Handledare: Hans Knutsson 

 

Nyckelord: Strategisk passform, trade-offs, strategiskt identitet, vision, dominant logik, 

strategiska allianser. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur mindre företag kan utveckla 

sin verksamhet trots knappa resurser. Vidare vill vi skapa en generell utvärderingsmall som 

mindre företag kan använda sig av vid en verksamhetsanalys. 

 

Metod: Vi har valt fallstudie som tillvägagångssätt. Metoden är kvalitativ, då vi vill analysera 

Mobergs verksamhet på ett djupt plan.  

 

Teoretiskt ramverk: Teoriavsnitten är indelade i huvudteman kring strategisk passform, 

strategisk identitet och strategiska allianser. 

 

Empiri: Det empiriska materialet består av intervjuer med nyckelpersoner inom Mobergs och 

det skriftliga material som dessa har bidragit med.  

 

Slutsats: Mobergs bör skapa en strategisk identitet för att motverka spretighet och underlätta 

interna prioriteringar i framtiden. Vidare kommer vi fram till att den utvärderingsmall som vi 

tagit fram till stor del är generaliserbar på företag med liknande förutsättningar som Mobergs. 
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Abstract 

 

Title: To Grow with Limited Resources - a Case Study of Mobergs 

 

Seminar date: 2nd of June, 2008 

 

Course: FEKP 01, Master thesis in Business and Administration, 15 ECTS 

 

Authors: Joachim Douglas, Michael Treschow and Adam Westgren 

 

Advisor: Hans Knutsson 

 

Key Words: Strategic fit, trade-offs, strategic identity, vision, dominant logic, strategic 

alliances.  

 

Purpose: To analyse and describe the possibilities for smaller companies to develop their 

organisation despite scarce resources. Further, we intend to create an evaluation form that can 

be applied by smaller companies, with similar pre-requisitions as Mobergs, when analyzing 

their activities.  

 

Method: We have chosen a case study as our method procedure. The method is qualitative 

because we want to analyse Mobergs at a deep level. 

 

Theoretical Framework: The theoretical framework consists of theories regarding strategic 

fit, strategic identity and strategic alliances.  

 

Empirical foundation: The empirical part contains interviews with three leading persons 

within Mobergs and documents provided by them. 

 

Conclusion: Mobergs need to create a strategic identity to be able to prevent diversefication 

within the company and to make internal trade-offs easier in the future. Further, we conclude 

that our evaluation form to great extent can be used by companies similar to Mobergs. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel beskriver vi inledningsvis bakgrunden till valet av uppsatsämne och 

presenterar därefter uppsatsens fallföretag, Mobergs. Slutligen redogör vi för 

problematiseringen som ligger till grund för denna magisteruppsats.    

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats har sitt ursprung i ett litet familjeägt verkstadsföretag i Malmö. Genom Lunds 

universitet och Hans Knutsson på Företagsekonomiska institutionen kom vi i kontakt med 

verkstadsföretaget Mobergs som ville ha hjälp med en utredning avseende sin verksamhet. 

Tillsammans med vår handledare och Mobergs verkställande direktör, tillika ägare, Fredrik 

Moberg, diskuterade vi lämpliga angreppssätt och bestämde oss därefter för att analysera 

företaget ur ett strategiperspektiv. 

 

Mobergs är en mångsidig organisation som bedriver verksamhet inom tre olika 

affärsområden. Dessa områden skiljer sig kraftigt från varandra och har växt fram under 

företagets snart 50-åriga historia. Företaget har ambitionen att expandera men vet i dagsläget 

inte hur de skall gå tillväga eller inom vilket affärsområde detta skall ske. Detta var skälet till 

att Mobergs kontaktade Företagsekonomiska institutionen och Hans Knutsson. Initialt ville 

Fredrik Moberg ha hjälp med att, på kalkylnivå, utreda lönsamheten inom respektive 

affärsområde. Efter att ha varit i kontakt med Fredrik fick vi en helhetsbild av verksamheten 

och i samband med detta identifierade vi intressanta fenomen hos företaget som vi valde att 

undersöka närmare. Istället för att göra en utredning på kalkylnivå, som Fredrik initialt ville, 

bestämde vi oss istället för att fokusera på de strategiska utmaningar som företaget står inför. 

Det vi främst var intresserade av var att utreda huruvida företagets tre affärsområden 

samverkar och förstärker varandra samt föreslå lämpliga strategiska val inför framtiden. 

Mobergs frånvaro av medvetna satsningar inom vissa affärsområden, vilka kräver en viss nivå 

av risktagande, var också ett fenomen som vi ansåg borde undersökas närmare. Hos Naldi et 

al. (2007:36) hittade vi stöd för vad vi såg hos Mobergs, nämligen en riskaversion som är 

kännetecknande för just familjeägda företag. Ett affärsområde hos fallföretaget visade på 

denna problematik då uteblivna satsningar har lett till att ett projekt med stor potential inte 

utvecklats tillfredsställande. 
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För att undvika att skriva en uppsats skräddarsydd för Mobergs, och därmed riskera att skriva 

en renodlad konsultrapport, har vi haft ambitionen att transkribera Mobergs problematik till 

en mer generaliserbar nivå. Detta för att kunna bidra med någonting som är applicerbart på 

flera företag än Mobergs. Vi har i uppsatsen betraktat Mobergs som ett fallföretag från vilket 

vi försöker analysera generella tendenser som vi tror kan vara applicerbara på företag av 

likartad storlek. 

1.2 Mobergs – en beskrivning av fallföretaget 

Mobergs är ett verkstadsföretag som grundades i Lund 1961 av Arne Moberg. I dagsläget har 

Mobergs en personalstyrka på 17 anställda och hade år 2007 en omsättning på 13,8 miljoner 

kronor. Företaget drivs idag av Arne Mobergs son, Fredrik Moberg. Mobergs verkar 

huvudsakligen inom tre affärsområden vilka vi redogör för nedan; 

 

Mobergs Mekaniska är en allsidig verkstad med hög kompetens inom svarvning, fräsning, 

svetsning, plåt- och smidesbearbetning samt montering. Denna del av företaget är 

specialiserad på lego- och maskintillverkning i korta serier. Mobergs Mekaniska kan även 

genomföra reparationer och servicearbeten av maskiner. Verkstaden delas in i tre 

huvudområden enligt följande: 

 

• Legotillverkning 

• Byggnation och konstruktion av specialmaskiner 

• Reservdelsakuten 

 

Legotillverkningen består av olika beställningsuppdrag i enstyck eller kortare serier. 

Affärsidén är att göra kortare serier med hög kvalitet och flexibilitet.  Legotillverkningen kan 

exempelvis handla om att tillverka specialkomponenter till en maskin som en kund utvecklar. 

 

Maskintillverkningen innebär att Mobergs tar ansvar för hela processen, d.v.s. hela vägen från 

ritbordet till konstruktion, montering och drifttagning. Maskintillverkningen handlar om 

konstruktion av en specialmaskin eller en prototypmaskin och betyder att resurser i 

verkstaden allokeras under en längre tid jämfört med legotillverkning som alltid sker i kortare 

serier. Reservdelsakuten är en service som verkstaden erbjuder vilken innebär att Mobergs på 

kort tid kan konstruera en reservdel som är identisk med originaldelen.  
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Mobergs Mekaniska står för den absolut största delen av företagets omsättning. Verkstaden 

har en 85-procentig beläggningsgrad där legotillverkningen tillsammans med 

reservdelsakuten utgör 90 procent av aktiviteterna (Mårtensson 2008).  De resterande 10 

procenten består av konstruktion, byggnation samt montering av specialmaskiner. 

Inriktningen på legotillverkning med dess korta framförhållning försvårar långsiktig planering 

och budgetering vilket skapar osäkerhet inför framtiden. Legotillverkningen innebär att 

verkstaden tar emot beställningar som många gånger inte sträcker sig längre än två veckor 

fram i tiden vilket försvårar långsiktighet i verksamheten. Om legotillverkningen står för den 

kortsiktiga delen av verkstadsproduktionen har konstruktion och byggnation av 

specialmaskiner en betydligt längre tidshorisont, i vissa fall upp till sex månader. 

Konstruktion av specialmaskiner gör det därför lättare att i förväg allokera resurser inom 

produktionen och därmed skapa en tryggare och mer planeringsinriktad verksamhet.  

 

Mobergs strävar efter att minska sitt beroende av legotillverkning till förmån för konstruktion 

av specialmaskiner. Detta kan ske på olika sätt; Mobergs kan öka sin orderingång gällande 

specialmaskiner, eller försöka sälja fler Roco System alternativt göra både och. I de olika 

fallen handlar det om att skapa en längre framförhållning i verkstadsproduktionen och därmed 

frångå osäkerheten som legotillverkningen ger upphov till. Detta är dock förenat med stora 

svårigheter, främst eftersom huvuddelen av Mobergs kundstock kommer från 

legotillverkningen. 

 

I verkstaden arbetar 15 av de 17 anställda. Verkstadslokalens yta utnyttjas till fullo och en 

expansion skulle därför medföra ett behov av investering i nya lokaler.  Givet det nuvarande 

kapacitetsutnyttjandet kan verkstaden växa med högst 15 procent. 

 

Mobergs Processkontroll är en agenturverksamhet som representerar europeiska tillverkare av 

metalldetektorer och metallavskiljningsmaskiner för tillverknings-, process- och 

återvinningsindustrin. Denna del av Mobergs är, till skillnad från verkstaden, starkt inriktad 

på försäljning. Mobergs Processkontroll står för den största delen av omsättningen räknat per 

anställd. Två personer arbetar med agenturverksamheten vars omsättning har växt från tre till 

sex miljoner kronor det senaste året. Denna del av verksamheten är fristående i den mening att 

personalen är skild från övrig verksamhet samt att de inte gör något anspråk på den 

begränsade verkstadslokalen. För att växa inom agenturverksamheten krävs inga investeringar 
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i lokaler eller maskiner, men en tillväxtstrategi inom detta affärsområde kräver däremot 

investeringar i personal i form av fler säljare. 

 

Roco System är ett automatiskt sophanteringssystem som bygger på att avfall komprimeras i 

en komprimator för att sedan med hjälp av tryckluft via ett rörsystem transporteras från 

komprimatorn till en närliggande container. Komprimatorn placeras i direkt anslutning till 

sopnedkastet och kan därför med enkelhet sättas in i både nybyggda och redan existerande 

soprum. Från början producerades enligt legotillverkningsprincipen endast komprimatorerna, 

men då företaget som ägde systemet fick ekonomiska problem köptes deras del och hela 

systemet integrerades i Mobergs. Sophanteringssystemet riktar sig främst till avfallshantering 

i större mängder t.ex. i bostadshus, på sjukhus eller på flygplatser. Sopkomprimatorn 

tillverkar Mobergs själva men de köper in tekniska detaljer som styrsystem vilket reglerar 

bl.a. luftmängden som krävs för att blåsa ut de komprimerade soporna från komprimatorn till 

en container. Även om Roco är ett system, så ligger Mobergs kompetens i själva 

tillverkningen av komprimatorn. Styrsystem, rör för transport samt förvaring (vanligtvis en 

modifierad container) ligger utanför Mobergs tillverkning och är alltså beroende av 

utomstående leverantörer för att göra Roco-systemet komplett.  

 

Roco System har sett en ökad efterfrågan den senaste tiden (Moberg 2008). 

Sophanteringssystemet har stor potential att bli framgångsrikt tack vare dess koppling till 

”hållbar utveckling” och miljömedvetenhet. Systemet minskar behovet av soptransporter tack 

vare dess komprimerande funktion; komprimatorn minskar volymen avfall med två 

tredjedelar och därmed kan soptömningen minska i samma omfattning. Roco är i dagsläget 

endast installerat i bostadskomplex och finns bl.a. i ett soprum  i Turning Torso men 

marknaden för Roco sträcker sig enligt oss längre än så. Det finns många olika typer av 

marknader som har behov av effektivare avfallshantering; campingplatser, gästhamnar, 

festivaler, evenemangsarenor och större fartyg är exempel på potentiella kunder. 

 

För att kunna utveckla marknaden för Roco krävs främst en tillgång på information om 

potentiella kunder och deras specifika behov samt aktivt försäljningsarbete. Dessa delar 

saknas i dagsläget vilket också är orsaken till att Rocos fulla potential inte tas tillvara och 

utnyttjas. 
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1.2.1 Mobergs kunder 
 

Mobergs kunder sträcker sig över många branscher och varierar samtidigt beroende på 

affärsområde. Verkstaden är det affärsområde som har flest kunder och där en mycket stor del 

av dessa är återkommande från närområdet. Mobergs Processkontroll säljer via sina agenturer 

maskiner över hela landet genom kundbesök, utställningar på mässor samt via 

telefonbearbetning. Rocos kunder består i dagsläget av kunder från främst byggbranschen, 

men Mobergs saknar en tydlig bild av vem som egentligen är beställaren, d.v.s. vem som är 

kunden, då byggnation av bostadshus består av många olika intressenter och beställare 

(Moberg 2008). 

1.3 Problematisering 

Mobergs är ett mångsidigt familjeföretag med verksamhet inom olika affärsområden. 

Mobergs saknar en tydlig strategi för hur företaget ska växa och utvecklas på lång sikt. Med 

ett flertal olika inriktningar för respektive affärsområde är verksamheten spretig vilket 

försvårar arbetet med att fastställa entydiga visioner och mål för hela organisationen.  

 

Företaget har små resurser avseende kapital, personal och lokaler vilket förstärker vikten av 

att kunna göra prioriteringar mellan företagets olika aktiviteter för att lyckas med ambitionen 

att växa. Dessa prioriteringar försvåras av att företaget saknar övergripande mål för 

verksamheten. Samtidigt som det krävs prioriteringar måste företaget ta till vara på dess 

kompetens och de interna synergier som de olika affärsområdena ger upphov till.  

 

Att behålla sin trygghet på verkstadsgolvet, där de största inkomsterna genereras i dagsläget, 

och samtidigt våga satsa på att utveckla övriga affärsområden innebär en svår balansgång för 

Mobergs. Mobergs har prioriterat trygghet framför nysatsningar vilka ofta är förknippat med 

risk. Tidigare studier av Naldi et al. (2007) visar hur familjeägda företag tenderar att vara 

mindre benägna att ta risker för att utveckla sin verksamhet. Trygghet och försiktighet präglar 

enligt Gedajlovic et al. (2004) denna typ av företag eftersom ägarna ofta har den största delen 

av sin förmögenhet investerad i företaget. Schulze et al. (2002) belyser även rädslan att 

äventyra framtida generationers ekonomiska trygghet som en förklaring till varför 

familjeföretag tenderar att vara mer konservativa i investeringsärenden. Denna 

försiktighetstendens präglar även Mobergs där satsningar på projekt med stor potential har 

uteblivit.  
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Frånvaron av en tydlig strategi har gjort att Mobergs utvecklats från att vara en renodlad 

mekanisk verkstad till att innefatta flera verksamhetsområden. Uppkomsten av de olika 

affärsområdena har varit en följd av affärsmöjligheter som uppkommit längs vägen snarare än 

en del i en övergripande strategi. Förvärvet av Roco exemplifierar detta väl. Förvärvet 

medförde att Mobergs plötsligt även blev ansvariga för marknadsföring och försäljning, något 

som företaget inte hade tidigare erfarenheter av. Kunskap om marknadsföring och försäljning 

rörande Roco är något som fortfarande saknas, som en följd av att fokus har legat på 

affärsområdet Mobergs Mekaniska. Företaget behöver därför tillföra kompletterande resurser 

för att utnyttja Rocos fulla potential men har liten möjlighet att tillföra dessa på egen hand. 

Mobergs behöver därför se på alternativa, eventuellt externa lösningar för att komplettera 

företagets behov. Externa lösningar skulle dessutom kunna minska riskerna och kostnaderna 

förknippade med de satsningar som behöver göras.  

 

Mobergs är ett företag med problem men också med möjligheter. Företaget har svårt att se 

nya affärsmöjligheter som en följd av det som Prahalad (2004) benämner dominant logik. 

Företagets dominanta logik har en förblindande effekt och försvårar därmed möjligheterna att 

tänka i nya banor. Bristen på övergripande strategi för hela företaget försvårar 

målmedvetenhet rörande hur företaget ska utvecklas i framtiden. Dessutom medför företagets 

små resurser en svårighet att internt tillgodose de behov som krävs för att utveckla hela 

företaget. Mobergs har nått en fas där det krävs en noggrant formulerad plan eller strategi för 

att framgångsrikt och planerat föra dem in i framtiden och möta morgondagens möjligheter 

och problem. För att kunna utreda dessa möjligheter och problem behöver vi ställa oss 

följande fråga; 

 

Vilka strategiska val bör Mobergs göra för att skapa utrymme för fortsatt tillväxt i 

framtiden? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur mindre företag kan utveckla sin 

verksamhet trots knappa resurser. Vidare vill vi skapa en generell utvärderingsmall som 

mindre företag kan använda sig av vid en verksamhetsanalys. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som ligger till grund för hur vi har valt för att 

angripa uppsatsens frågeställning. Vi redogör för metodval och belyser för- och nackdelar 

med dessa val. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara vår frågeställning behövde vi tillgodogöra oss information från 

anställda hos Mobergs och dess ledning. Vi valde att komplettera denna information med 

tidigare publicerade akademiska artiklar och i viss utsträckning även böcker rörande strategi. 

 

Utredningen består av en empirisk och en teoretisk del. Det empiriska materialet utgörs av 

intervjuer med nyckelpersoner på Mobergs samt skriftligt material som vi fått ta del av hos 

företaget. Gällande den teoretiska delen, består den av tre teoretiska huvudteman som vi anser 

har hjälpt oss att analysera Mobergs problematik. Dessa teorier är relaterade till strategisk 

passform mellan olika affärsområden, teorier kopplade till organisatorisk identitet samt teorier 

avseende strategiska allianser. Dessa teman har växt fram under insamlingen av det empiriska 

materialet som en följd av att vi fick ökad kunskap om Mobergs och var därför inte 

förutbestämda vid påbörjandet av intervjuerna. För att belysa tidigare nämnda 

problemområden, och för att kunna göra en omfattande analys av dessa, har vi tagit stöd av 

teoretiska resonemang för att bättre förstå, belysa och analysera dessa områden. 

2.2 Metodval 

Det föll sig naturligt för oss att göra en fallstudie eftersom vi ville göra en djupgående analys 

av Mobergs.  En klar fördel med fallstudier är enligt Bryman (1995) att dessa möjliggör flera 

olika tillvägagångssätt, i vårt fall intervjuer och dokumentundersökningar.  

 

Vi har haft en kvalitativ ansats som varit baserad på kvalitativa intervjuer med utvalda 

personer inom Mobergs som är väl insatta i företagets verksamhet. De primärdata som dessa 

intervjuer genererade har vi använt som främsta underlag i vår utredning. Vi har kompletterat 

våra primära källor genom sekundärdata, dels från Mobergs i form av finansiell data men 

också i form av böcker och artiklar från relevanta vetenskapliga tidsskrifter. Vårt teoretiska 
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ramverk som, tillsammans med empirin, utgör basen för den kommande analysen, baseras på 

teorier från litteraturen kring ämnet strategi. Vi har även observerat den löpande 

verksamheten hos Mobergs genom ett antal besök på företaget som givit oss en djupare insikt 

i den dagliga verksamheten.  

2.3 Intervjumetod 

För att kunna tillgodogöra oss den information som vi behövde för att kunna svara på vår 

frågeställning genomfördes ett antal intervjuer med nyckelpersoner på Mobergs. 

Datainsamling via intervjuer är enligt Lundahl & Skärvad (1999) en lika vanlig som 

nödvändig metod i de flesta typer av utredningssammanhang och detta tillvägagångssätt 

föreföll därför vara ett naturligt steg i vår informationsinsamlingsprocess. Lundahl & Skärvad 

argumenterar även för vikten av att klargöra vilken typ av intervju som ska genomföras, 

vilken intervjuteknik som ska tillämpas samt hur intervjumaterialet ska sammanställas och 

analyseras. 

 

När det gäller valet av intervjumetod finns det enligt Lundahl & Skärvad (ibid.) två 

huvudtyper; standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. Det som skiljer de båda 

intervjutyperna åt är graden av standardisering. Den standardiserade intervjun följer en tydlig 

mall där frågornas ordningsföljd är bestämda på förhand och intervjufrågorna är identiska 

oavsett vem som intervjuas (ibid.). Den icke-standardiserade intervjun är till skillnad från den 

standardiserade intervjun betydligt friare när det gäller frågeformulering och ordningsföljd 

(ibid.). Huvudsyftet med denna intervjuform är att täcka ett informationsbehov och så länge 

detta informationsbehov täcks kan frågorna formuleras i princip hur som helst.  

 

En intervju kan således variera mellan att vara helt standardiserad till att vara icke-

standardiserad (Lundahl & Skärvad 1999) men det finns även intervjuer som varken kan 

klassificeras som det ena eller det andra. Dessa intervjuer benämner Lundahl & Skärvad 

(ibid.) semistrukturerade intervjuer vilka karaktäriseras av struktur i kombination med frihet. 

Den semistrukturerade intervjun är konstruerad kring en rad huvudteman som intervjuaren 

ämnar få svar på samtidigt som den ger intervjuaren utrymme för uppföljningsfrågor för den 

händelse att intressantare mönster dyker upp. På detta sätt blir intervjuaren i en 

semistrukturerad intervju inte inlåst i en förutbestämd mall utan kan med enkelhet be 

respondenten att utveckla eller förtydliga ett svar om det skulle behövas (ibid.).  
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Vi valde att genomföra våra intervjuer enligt en semistrukturerad modell. Detta eftersom vi 

anser att kombinationen av struktur och frihet gav oss den största möjligheten att tillgodogöra 

oss den information vi sökte. Vi är medvetna om att denna typ av intervjustruktur kan leda till 

att intervjuaren leds in på sidospår som för stunden kan tyckas vara intressanta men som i 

realiteten är av mindre betydelse. Essed (1997:134) menar att den ostrukturerade intervjun 

kan medföra denna risk att vissa teman inte tas upp alls och att viktig information därmed 

uteblir. Därmed riskerar intervjuaren att tappa fokus genom att spendera onödig tid på dessa 

mindre viktiga områden. För att undvika detta konstruerade vi i förväg ett antal huvudteman 

som vi ville undersöka närmare. Dessa teman skulle även fylla funktionen av en röd tråd och 

därmed begränsa ovan nämnd risk. Samtidigt som våra intervjuteman hjälpte oss att hålla 

fokus under intervjuerna, skapade de också frihet. Istället för att låsa in oss i en förutbestämd 

mall, hade vi möjligheten att följa upp intressanta svar och riktningar som intervjun kunde ta. 

 

Lundahl & Skärvad (ibid.) skriver att graden av standardisering i intervjun främst är en fråga 

om nyansrikedom och djup kontra möjligheten till kvantitativ bearbetning. Eftersom vi inte 

intervjuade mer än tre personer anser vi att själva bearbetningen och sammanställningen av 

intervjuerna inte utgjorde någon större belastning varför vi valde att fokusera på djup och 

informationsrikedom. 

2.4 Intervjupersoner 

Fredrik Moberg är verkställande direktör och ägare av Mobergs. Redan under Fredriks 

gymnasietid arbetade han i verkstaden. Fredrik grundade år 1989 Mobergs Processkontroll 

som han drev samtidigt som hans far var verkställande direktör. År 1999 tog Fredrik själv 

över verksamheten.  

 

Håkan Mårtensson är verkstads- och produktionsansvarig. Håkan har arbetat inom Mobergs i 

ca två år och är väl insatt i den löpande verkstadsverksamheten.  

  

Marguerithe Nilsson är ekonomi- och administrationsansvarig. Marguerithe sköter bl.a. den 

löpande bokföringen, löneutbetalningar och övriga administrativa ärenden.  
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2.5 Källkritik 

Vi har varit medvetna om att respondenter i vissa fall kan vara otydliga i sina svar och att vi i 

andra fall omedvetet kan ha varit otydliga i våra frågor. Därför har vi lagt ner mycket tid på 

att försöka göra intervjufrågorna så enkla som möjligt. Vi har försökt att använda oss av icke 

ledande- och korta frågor för att öka sannolikheten att få tydliga och lättolkade svar.  

 

Vi är medvetna om att intervjupersonerna har personliga uppfattningar och att dessa 

uppfattningar är tolkningar av verkligheten. För att minimera risken för missuppfattningar har 

vi därför vid minsta tecken på oklarheter bett respondenten att utveckla sitt svar eller 

resonemang. Vi har dessutom fört anteckningar under intervjuerna för att minimera risken för 

i efterhand uppkomna missförstånd.  För att ge läsaren en bättre bild av hur våra intervjuer 

genomförts har vi bifogat de teman som har utgjort grunden för våra semistrukturerade 

intervjuer i bilaga 1. Detta för att läsaren skall kunna göra sig en egen uppfattning om vårt 

tillvägagångssätt.   

 

Under intervjuerna undvek vi att spela in svaren då en mikrofon kan få en respondent att svara 

annorlunda (Bell 2000:128). Frånvaron av en mikrofon bidrog även till att skapa en mindre 

formell atmosfär och våra intervjuer hade karaktären av vardagliga samtal. Eftersom Fredrik 

Moberg är ensam ägare ser vi en viss risk att han ofrivilligt har utelämnat negativa detaljer om 

företaget och dess verksamhet. Under intervjuernas gång var det dock en mycket öppenhjärtig 

stämning och Fredrik var mån om att vi skulle få så mycket information som möjligt vilket vi 

anser bör ha minimerat denna risk.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att det vid intervjusituationer alltid föreligger en viss risk i att 

intervjuaren omedvetet eller medvetet påverkar respondenten och dennes svar (Bell 

2000:123). Borg (1981 i Bell 2000) skriver om denna risk och menar att det i vissa 

intervjusituationer kan finnas en stark vilja hos respondenten att vara till lags, vilket resulterar 

i att respondenten formulerar svaren som den tror att intervjuaren vill ha dem. Borg nämner 

även att intervjuaren på olika sätt kan försöka få fram svar som stödjer förutfattade meningar 

och därmed ytterligare bidra till en skevhet hos resultaten från intervjuerna. Flera författare 

(Borg 1982, Gavron 1966 i Bell 2000) menar att skevhet hos resultaten är lättare att erkänna 

än att eliminera. Som tidigare nämnt, hade våra intervjuer en informell och öppenhjärtig 

stämning och samtliga intervjuer ägde rum hos Mobergs, vilket vi betraktar som en miljö där 
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respondenterna känner sig bekväma. Dessa argument, tillsammans med vår spontana 

uppfattning från intervjuerna, talar enligt oss för att intervjuareffekten varit mycket liten. 

 

När det gäller källhänvisningen har vi strävat efter att vara så noggranna som möjligt för att 

minimera risken för missförstånd och feltolkningar. Med en tydlig källhänvisning vill vi även 

underlätta för våra läsare att kritisk granska våra teoretiska resonemang och tolkningar och 

därigenom förhöja trovärdigheten ytterligare.  I de fall då vi för väldigt specifika resonemang 

eller citerar, har vi valt att återge även sidnumret till vilket citatet eller resonemanget härrör. 

Då teoretiska resonemang förs på en mer konceptuell nivå, d.v.s. mer generella tankegångar, 

har vi endast refererat till författare och årtal. 
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3. Teori 
 

Följande kapitel inleds med att uppsatsens centrala teorier behandlas och diskuteras. 

Framförallt diskuteras nödvändigheten av strategisk passform, strategisk identitet och 

strategiska allianser. I samband med att vi sammanfattar kapitlet presenterar vi en 

utvärderingsmall som utgör grunden för vår kommande analys av Mobergs. 

 

3.1 Introduktion till teorikapitlet 

För att utreda uppsatsens frågeställning och med utgångspunkt i dess syfte kunna göra en 

omfattande analys av Mobergs, behövde vi ta stöd i teorier från tidigare forskning. Då vi ville 

svara på frågan vilka strategiska val som Mobergs bör göra för att skapa utrymme för fortsatt 

tillväxt i framtiden har vi därför konstruerat ett teoretiskt ramverk som fungerar som en 

utvärderingsmall. 

 

Detta analysverktyg går i linje med uppsatsens syfte; att utifrån vårt fallföretag beskriva och 

analysera hur mindre företag kan utveckla sin verksamhet trots knappa resurser. Verktyget ska 

också kunna fungera som en generell utvärderingsmall som mindre företag kan använda sig 

av vid en verksamhetsanalys.  

 

Det teoretiska ramverket som utgör grunden för den kommande utvärderingsmallen består av 

ett antal teorier som berör följande huvudområden; strategisk passform, strategisk identitet 

samt strategiska allianser. Dessa områden växte fram under arbetets gång i takt med att vi 

fick ökad kunskap om Mobergs och företagets olika verksamheter. Under våra intervjuer 

kunde vi urskilja ett antal utmaningar1 som Mobergs stod inför och dessa utmaningar har vi 

genom teorin insett inte är specifika för fallföretaget. Porter (1996) argumenterar exempelvis 

för vikten av att företagets olika aktiviteter skall vara sammanlänkade och därmed förstärka 

varandra. Eneroth & Malm (2000) skriver om vikten av att företag har tydliga visioner och 

Alvarez (2001) belyser hur mindre företag kan dra nytta av strategiska allianser. Nedan följer 

det teoretiska ramverket med början på Porters (1996) resonemang kring strategisk passform. 

  

                                                 
1 För en mer ingående diskussion kring dessa utmaningar, se stycke 1.3, Problematisering.  
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3.2 Strategisk passform som konkurrensfördel 

Innan vi redogör för strategisk passform och vad detta innebär vill vi först diskutera begreppet 

positionering, som till viss del är kopplat till strategisk passform. Positionering handlar enligt 

Ries & Trout (1981) främst om att äga en position på marknaden som gör företaget unikt. 

Detta har ur en företagsstrategisk synvinkel varit en mycket central del under senare år. 

Däremot menar Porter (1996) att den klassiska synen på positionering är förlegad och alltför 

statisk. Detta eftersom konkurrenter idag, genom informationssamhällets förtjänster, enkelt 

kan kopiera ett ledande företags position och Porter menar därför att dess relativa fördelar 

därför endast är temporära. I den hårdnande konkurrensen tittar konkurrenter mycket på 

varandra vilket i sin tur leder till att företagen blir allt mer lika varandra. Detta leder i sin tur 

till att konkurrensen hårdnar ytterligare och därför måste företag uppnå bestående 

konkurrensfördelar för att bli framgångsrika och unika på längre sikt. Med en strategisk 

passform mellan de olika aktiviteterna kan däremot bestående konkurrensfördelar lättare 

genereras (ibid.). 

3.2.1 Aktiviteters passform inom ett företag 
 

En konkurrenskraftig strategi handlar enligt Porter (1996) om att skilja sig ifrån sina 

konkurrenter genom att ha en uppsättning av aktiviteter inom ett företag som tillsammans 

levererar ett unikt värde. Val avseende positionering handlar inte endast om vilka aktiviteter 

företaget kommer att utföra utan även hur dessa aktiviteter inom företaget är relaterade till 

varandra, d.v.s. hur väl företagets aktiviteter passar ihop. Strategi handlar enligt Porter (ibid.) 

om att kombinera dessa olika aktiviteter och därmed skapa en strategisk passform. 

 

Samtliga aktiviteter hänger enligt Porter (ibid.) ihop i ett system och bör inte betraktas som 

enskilda delar. Samma resonemang stöds av Milgrom & Roberts (1995) som också diskuterar 

svårigheterna med att finna rätt passform vid förändringar i företagets omgivning. Företagets 

konkurrensfördelar uppkommer när aktiviteter inom företaget passar ihop och förstärker 

varandra. En väl fungerande passform i företagets aktivitetskedja stänger ut konkurrenter 

genom att den försvårar imitation eftersom konkurrenterna måste imitera ett helt system och 

inte endast enskilda aktiviteter. Samma syn som Porter (1996) har på passform i ett internt 

perspektiv appliceras av Bierly III & Gallagher (2007) i ett alliansperspektiv som vi 

återkommer till senare under stycke 3.4.2, Val av allianspartner.  
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3.2.2 Tre grader av passform 
 

Nödvändigheten av passform mellan ett företags olika aktiviteter är enligt Porter (1996) en av 

strategins grunder, likväl har dess närvaro försvunnit gradvis från företagsledningarnas 

agenda (ibid.). Istället för att se företagets olika aktiviteter i dess helhet har chefernas 

perspektiv vridits och fokus ligger numera på kärnkompetenser, kritiska resurser och 

nyckelfaktorer till framgång. Därmed förbises vikten av den strategiska passformen. En 

produktionslinje med en hög grad av modellvariation blir enligt Porter (ibid.) mer värdefull 

när den kombineras med andra aktiviteter t.ex. ett system som behandlar inventering och 

beställningar vilket i sin tur minimerar behovet av lager med färdiggjorda produkter. Porter 

(ibid.) lyfter fram tre olika grader av passform vilka är starkt sammanlänkade. 

 

1. Den första graden av passform handlar om att det ska finnas konsistens mellan 

varje aktivitet eller funktion och den övergripande strategin. Vid användande 

av t.ex. en lågkostnadsstrategi bör denna genomsyra företagets samtliga 

aktiviteter. Konsistensen gör att aktiviteternas konkurrenskraftiga egenskaper 

byggs på istället för att minska eller försvinna. Strategin blir även lättare för 

företaget att kommunicera ut till kunder, anställda och aktieägare. Det blir 

också lättare avseende implementeringen av strategin om företagets 

intressenter är medvetna och jobbar mot samma mål (Porter 1996). 

 

2. Den andra graden av passform inträffar när företagets aktiviteter förstärker 

varandra. En kombination av t.ex. försäljningsplatser, tv-reklam och 

förpackningsförändringar har större genomslagskraft tillsammans än vad de 

har var och en för sig.  

 

3. Den tredje graden av passform kallar Porter (1996:72) för ”optimization of 

effort” vilket vi väljer att benämna insatsoptimering. Insatsoptimering är en 

fördjupning av föregående grad av passform där aktiviteterna är förstärkande. 

Porter använder ett exempel hämtat ur klädbranschen från företaget GAP som 

ser tillgången till produkter i sina affärer som ett kritiskt element i sin strategi. 

De har att välja mellan att ha produkter i butikslager eller att förvara dem i 

lagerlokaler. GAP har valt att dagligen leverera varor till butikerna från 

lagerlokalerna. Resultatet blir följaktligen minimerade butikslager och detta i 
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kombination med GAPs affärsidé att hålla sig till en liten produktbas gör att 

de kan omsätta sitt lager sju och en halv gång per år jämfört med andra bolag i 

samma bransch där den genomsnittliga lageromsättningshastigheten är fyra 

gånger per år. Snabb lagerpåfyllning gör att GAP kan byta ut sina kollektioner 

oftare och att företaget därför får en kort modellcykel. Detta eliminerar risken 

att fastna med gamla kollektioner i butikerna och således optimeras GAPs 

aktiviteter insatserna (ibid.).   

 

Gemensamt för de tre typerna av passform är att det är helheten som är central och inte de 

enskilda delarna. Helheten blir större än summan av de enskilda delarna och 

konkurrensfördelar växer därför fram ur organisationens samtliga aktiviteter när dessa passar 

ihop och samverkar på ett effektivt sätt.   

3.2.3 Samspelet mellan operationell effektivitet och passform 
 

För att ett företag ska kunna lyckas och prestera väl är både strategi och operationell 

effektivitet synnerligen avgörande enligt Porter (1996). Operationell effektivitet innebär att 

företaget utför samma aktiviteter som dess konkurrenter men på ett effektivare sätt.  

 

För att bli operationellt effektiv måste företaget leverera ett större konsumentvärde2 i 

förhållande till sina konkurrenter. Operationell effektivitet är av central betydelse för att 

kunna producera effektivt samt för att uppnå en god strategisk passform inom en organisation 

(Porter 1996). Med en god passform skapas förutsättningar för ett effektivt internt arbete 

vilket leder till operationell effektivitet. Samtidigt underlättar operationell effektivitet till att 

skapa en god strategisk passform och således finns det ett starkt samband mellan passform 

och operationell effektivitet. 

 

Samtidigt, menar Porter (1996), som fördelarna med operationell effektivitet är många är det 

viktigt att inte endast fokusera på detta. Konkurrens som endast bygger på operationell 

effektivitet kan därför vara destruktiv. Porter (ibid.) anser vidare att företag med en tid av 

imponerande framgångar i operationell effektivitet nu stöter på problem med minskad 

avkastning. Även Lee (2004) menar att företag som fokuserat för mycket på 

kostnadseffektivitet och produktivitet har misslyckats med att uppnå bestående 

                                                 
2 Kotler & Armstrong (2003) beskriver konsumentvärdet som skillnaden mellan det värde produkten skapar och 
kostnaden för att erhålla produkten. 
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konkurrensfördelar eftersom företagen blivit för fokuserade på operationell effektivitet och 

därför får svårt att svara på oväntade förändringar från marknaden. Chefers fokusering vid att 

effektivisera och förbättra har lett till ett tillstånd av homogenitet och imitation, detta 

resonemang stöds av Prahalad & Bettis (1995) vilket vi återkommer till i stycke 3.3.2, 

Dominant logik. Resultatet av detta är ett så kallat nollsummespel.  

 

Strategisk passform är inte endast viktigt för att skapa konkurrensfördelar utan också 

avgörande för att konservera dem. Fler sammanlänkade aktiviteter inom företaget leder till 

högre grad av komplexitet vilket, som vi nämner tidigare, försvårar imitation för 

konkurrenter. Dessa system är också mer bestående jämfört med de enskilda. Företag med 

god passform mellan sina aktiviteter får automatiskt incitament för att förbättra den 

operationella effektiviteten eftersom delarna är nära sammanlänkade (Porter 1996). Detta 

medför att dåligt presterande delar tydligt påverkar helheten negativt och därför måste 

åtgärdas för inte sänka den operationella effektiviteten.   

3.2.4 Vikten av Trade-off  
 

Eftersom Mobergs är ett företag med flertalet inriktningar inom sin verksamhet och som 

samtidigt, med begränsade resurser, har ambitionen att växa, måste företaget göra val. Med 

begränsade resurser blir därför företaget tvunget att prioritera i sin verksamhet för att skapa 

fokus på de affärsgrenar med störst potential. Detta stycke behandlar vikten av att göra sådana 

val, s.k. trade-offs. 

 

För att företag ska kunna hitta en lämplig passform mellan sina olika aktiviteter krävs det att 

organisationen gör trade-offs (Porter 1996). Porter menar att många företag som inte gjort 

trade-offs, d.v.s. som inte gjort vissa interna prioriteringar, har svårt att bli framgångsrika. 

Inget företag kan göra allting och därför är det viktigt att göra val. Trade-offs handlar om att 

bestämma vilka aktiviteter som företaget skall göra, men också om att välja vilka aktiviteter 

som företaget inte skall göra.  

 

Vikten av trade-offs belyses även av Adner (2006) och Hagel III & Seely Brown (2005) som 

argumenterar för betydelsen av att företag bestämmer sig för vilka aktiviteter som skall ske 

inom företaget, vilka som skall ske i samarbete med partners och vilka som skall förläggas till 

den öppna marknaden. SAS är ett exempel på ett företag som har fått erfara problematiken 
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kring att inte göra trade-offs. SAS vill vara ett fullserviceföretag och har samtidigt ambitionen 

att vara ett lågprisföretag. Denna oklara positionering är enligt Porter (1996) i förlängningen 

dömt till misslyckande och stöds även av bl.a. Kim & Mauborgne (2002) som pekar på vikten 

av att ha en tydligt fokuserad strategi. Det finns olika typer av trade-offs och nedan har vi lyft 

fram två, utifrån Mobergs, relevanta exempel.  

 

• Olika strategier kräver olika sorters utrustning, beteende från anställda, kunnande 

etc. Porter (1996) använder IKEA som exempel som genom deras 

lågkostnadsstrategi låter kunderna själva bygga ihop varan. IKEA har därför 

ingen möjlighet att fylla behovet hos de kundsegment som ställer högre krav på 

service. 

 

• Trade-offs kan även uppstå genom begränsningar givna från ledningen. Genom 

att tydligt välja och kommunicera en viss typ av konkurrensinriktning väljer 

ledningen bort andra vägar. Det gäller för ledningen att göra organisatoriska 

prioriteringar, om dessa ej görs finns risken för att företaget skapar förvirring hos 

företagets intressenter (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis menar Porter (1996) att utan att göra trade-offs kan företag aldrig uppnå 

en bestående konkurrensfördel och måste därför ständigt kämpa hårdare för att överleva. 

Strategi handlar följaktligen till stor del om att göra trade-offs och därmed välja vad företaget 

inte ska göra. 

3.3 Vision och Identitet 

Efter att ha beskrivit vikten av att göra trade-offs för att skapa en fokuserad verksamhet med 

en tydlig inriktning, kommer vi nu att redogöra för begreppen vision och identitet. En 

förutsättning för att ett företag ska kunna göra trade-offs är nämligen att företaget har en 

tydlig bild av i vilken riktning det vill utvecklas i. Denna riktning uttrycks i företagets vision, 

en vision som grundar sig i företagets  identitet.  

 

Eneroth & Malm (2000) argumenterar för vikten av att företag har en tydlig vision. 

Författarna menar att visionen fungerar som en ”guiding image”, vilken pekar ut riktningen 

för framtida arbete och hjälper organisationen att utvecklas över tiden.  Annorlunda uttryckt 



 22 

så innebär det att visionen liknas vid ett ”prospective memory”, vilket hjälper företaget att 

”komma ihåg framtiden” (ibid:141). Visionen fungerar på detta sätt som en riktlinje vilken 

hjälper företaget att göra distinktioner mellan viktiga och mindre viktiga signaler från 

omgivningen. Visionen liknas vid ett filter som sållar bort inadekvat information (ibid:122). 

 

Rüegg–Stürm & Gomez (1994:369 i Eneroth & Malm 2000:139f) menar att ”Visions bridge 

the gap between the actual and future desired reality”. Visionen blir med andra ord ett verktyg 

som hjälper företaget att navigera in i framtiden och kan därför liknas vid en kompasskurs; 

även om framtiden är oviss så kan företaget tack vare visionen utvecklas i den riktning, den 

kurs, som visionen fastslår. Enkelt uttryckt så handlar ett företags vision om vad företaget vill 

utvecklas till i framtiden (Albert & Whetten 1985:265 i Eneroth & Malm 2000:140).  

 

Om visionen handlar om vad företaget vill utvecklas till handlar begreppet organizational 

identity, i fortsättningen benämnt identitet, enligt Albert & Whetten (ibid.) om vad företaget 

och dess anställda tycker att företaget står för. Ett företags identitet bildas enligt författarna av 

faktorer som är centrala, utmärkande och bestående för en organisation.  Identiteten formas 

och växer fram under en längre tid och faktorerna som påverkar identiteten kan vara många. 

Eneroth & Malm (2000) belyser länken mellan den organisatoriska identiteten och 

kärnkompetenser inom företaget. Kärnkompetensen kan sägas utgöra stommen i företaget och 

påverkar därför den organisatoriska identiteten i stor utsträckning (ibid.).  

3.3.1 Strategisk identitet 
 

Eneroth & Malm (2000) lyfter även fram hur samspelet mellan identitet och kärnkompetens 

påverkas och drivs av just visioner. Det finns således ett starkt förhållande mellan 

kärnkompetens, identitet och vision.  Enligt Eneroth & Malm utgör den organisatoriska 

identiteten plattformen från vilken visioner sedan skapas (ibid.). Visionerna måste därför vara 

förankrade i nuet (det som utgör företagets identitet) men får samtidigt inte vara utformade för 

snävt utan måste rikta fokus mot framtiden och framtida affärsmöjligheter. Författarna kallar 

denna kombination av identitet och vision för strategisk identitet (ibid.). Den strategiska 

identiteten är således en kombination av företagets historia (det som format identiteten) och 

visionen (det prospektiva minnet som hjälper företaget att ”komma ihåg framtiden”). Enligt 

resonemanget i föregående stycke om hur kärnkompetens till stor del påverkar ett företags 
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Strategic 
identity 

 

 

Visions or prospective 

memories 

Identity or Retrospective 

memories 

Past        Present                 Future 

identitet framgår det hur strategisk identitet fungerar som en plattform för 

kompetensutveckling. Figuren på nästa sida illustrerar resonemanget: 

 

Figur 1 3 

The Interlink Between Visions and Identity 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar hur den strategiska identiteten utgör bryggan mellan historien och framtiden d.v.s. mellan 

identitet och vision.  Den strategiska identiteten fungerar som en plattform för kompetensutveckling eftersom 

den, via visionen, gör att företaget utvecklas i en utstakad riktning som medför att ny kompetens bildas på vägen.   

 

För att sammanfatta Eneroth & Malms resonemang om strategisk identitet vill vi lyfta fram 

följande förhållande; identitet är någonting som växer fram över tiden, är utmärkande för 

organisationen och som till stor del påverkas av ett företags kärnkompetens. Tillsammans 

med en vision bildar dessa två begrepp den strategiska identiteten vilken fungerar som en 

grogrund för ny kompetensutveckling. Ny kompetens i företaget påverkar i sin tur företagets 

identitet och därmed påverkas och förändras även den strategiska identiteten. Det är därför 

viktigt att visioner förnyas i takt med att ny kompetens kommer till företaget och således är 

den strategiska identiteten inte bestående utan något som ständigt bör utvecklas och nyskapas 

(ibid.). Detta resonemang hänger väl samman med Evereds (1983:70) slutsatser om vikten av 

att betrakta strategi som en process i ständig rörelse och som aldrig blir ”färdig” eller 

fulländad. 

 

                                                 
3 Figur avbildad från Eneroth & Malm (2000:142), dock med tilläget av ordet ”Identity” innan ”Retrospective 
memory” för att förtydliga illustrationen. 
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3.3.2 Dominant Logik 
 

Resonemanget om visioner och vikten att ständigt förnya dessa för att inte riskera att ”fastna i 

gamla hjulspår” påminner till viss del om Prahalads (2004) resonemang om dominant logik. 

Enligt Prahalad så kan dominant logik liknas vid företagets DNA, vilket ständigt påverkar 

organisationen. Den dominanta logiken genomsyrar hela organisationen och påverkar allt från 

beslutsprocesser och synen på värdeskapande till hur företaget betraktar sin omvärld (ibid.).  

Prahalad menar att dominant logik är ett resultat av företagets historia (jämför med identitet) 

och dess tidigare framgångar och därför bildar karaktären av en lins genom vilken företaget 

betraktar nya affärsmöjligheter och förändringar på marknaden. Den dominanta logiken 

påverkar inte bara hur den löpande verksamheten sköts, den påverkar även hur företagets 

anställda och chefer tänker (ibid.).   

 

Dominant logik behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Enligt Eneroth & Malm (2000) 

bidrar dominant logik till strategisk stabilitet vilket möjliggör perioder av stadga där en 

organisation har möjlighet att utveckla befintliga strategier och affärsmodeller. Denna stadga 

skall dock enligt Bettis & Prahalad (1995) inte betraktas som att företaget befinner sig bortom 

all risk. Författarna skriver om hur den dominanta logiken hos ett företag växer fram och 

anpassar sig till omgivningen och därmed bidrar till snabbare och effektivare beslutsprocesser 

inom företaget. Samtidigt som detta är positivt varnar författarna för att detta kan skapa en 

illusion av att marknaden och omgivningen inte förändras över tiden. Den dominanta logiken 

representerar ett tillfälligt jämviktsstadium som lätt kan förändras i takt med att omgivningen 

gör det. I dessa fall krävs att den gamla dominanta logiken överges för att ge plats för en ny 

dominant logik hos företaget om det skall kunna överleva (ibid.). 

 

Att chefer och anställda är väl insatta i och förstår verksamheten och branschen inom vilken 

de verkar är lätt att förstå och kan tyckas självklar. Detta har dock inte med dominant 

logikproblematiken att göra. Det Prahalad (2004) argumenterar för är att denna logik till stor 

del begränsar förmågan hos en organisation att vara innovativa och se nya affärsmöjligheter 

eller hot på marknaden. 

 

Ett sätt att försöka se bortom den dominanta logiken är enligt Prahalad (2004) att fokusera på 

”next practice” istället för ”best practice”. Med detta menar författaren att det finns en fara i 

att bara använda sig av benchmarking genom att titta på befintliga konkurrenter eftersom det 
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begränsar nytänkande. Att hela tiden eftersträva ”best practice” betyder i slutändan enligt 

Prahalad (ibid.) att någon annan redan har gjort det man gör. Istället bör företagen lyfta 

blicken och ifrågasätta arbetsprocesser och värdeskapande för att om möjligt hitta nya vägar 

att tillfredställa sina kunder (next practice).  

 

Resonemanget om ”next” och ”best practice” går hand i hand med vad Porter (1996) skriver 

om operationell effektivitet och strategi. Företags strävan efter att uppnå operationell 

effektivitet kan liknas vid sökandet efter ”best practice”. Prahalad anser, precis som Porter, att 

sökandet efter ”best practice” inte generar några långsiktiga konkurrensfördelar. Istället, 

menar Porter (1996), bör företag tänka och agera mer i termer av strategi, d.v.s. fokusera på 

att skapa konkurrensfördelar genom att vara unika (jämför med ”next practice”). Detta skapar 

konkurrensfördelar som är betydligt svårare att imitera och dessa fördelar blir därför lättare att 

behålla inom företaget som därmed behåller sin unikhet. 

 

Prahalad (2004) menar, precis som Porter (1996) när han skriver om operationell effektivitet, 

att dominant logik tillåter företag att prestera bra på kort sikt genom att vara fokuserade på sin 

kärnkompetens, men att logiken samtidigt begränsar företagets förmåga att se nya hot och 

möjligheter på längre sikt.  

3.4 Strategiska allianser mellan små och stora företag 

Mobergs är ett företag med knappa resurser och investeringar är för den typen av företag 

svåra processer som noggrant måste genomarbetas. En alternativ lösning till självfinansierade 

investeringar för den här typen av bolag kan vara att ingå i strategiska allianser. Den mindre 

aktören minskar därmed sitt risktagande, någonting som enligt Naldi et al. (2007) är centralt 

för familjeägda företag. Dessa allianser kan generera mycket mervärde både för större och 

mindre aktörer men medför också svårigheter som är viktiga att betänka. 

 

Stora företag i allianser med mindre entreprenöriella företag får ofta tillgång till ny teknologi 

och entreprenörsanda men framförallt gör alliansbildningar att företag kan klara den 

teknologiska osäkerheten som de möter på en marknad präglad av hög konkurrens (Alvarez, 

2001). Med tanke på dessa fördelar är det inte konstigt att stora företag ofta söker små 

entreprenörer som partners i strategiska allianser. En annan fördel för det större företaget med 



 26 

en strategisk allians är den kompetens som tillförs från den mindre parten. Den nya 

kompetensen medför att man höjer sin operationella effektivitet (Porter 1996). 

 

För de mindre företagen i dessa allianser är fördelarna främst att de vinner social legitimitet 

tack vare att stora företag vill samarbeta med dem (Alvarez 2001). Stora företag har också 

tillgång till bättre distributionsnät, bättre marknadsföringskanaler, och andra organisatoriska 

fördelar som mindre företag behöver för att kapitalisera sina innovationer. De större företagen 

kan också bidra med kapital som ofta är en knapp resurs för de mindre företagen (ibid.).  

 

Dock finns det fall där relationerna mellan de större företagen och de entreprenöriella mindre 

företagen inte håller på sikt. Då de mindre företagen överfört sin teknologi till de större 

företagen blir de av med sin kritiska resurs och blir då oattraktiva som partner. I Alvarez 

studie har 128 entreprenöriella företag studerats, och så många som 80 procent av dessa kände 

sig utnyttjade av sina större partners. 

 

En syn som lätt kan appliceras på alliansteori är teorin om ekosystem som beskrivs av Adner 

(2006). Ett ekosystem innebär det system en ny produkt är beroende av för att bli 

framgångsrik. Ekosystemet innehåller de intressenter som måste ta till sig produkten för att en 

innovation skall kunna kapitaliseras (ibid.). Exempelvis består Rocos ekosystem av de företag 

som kan tänkas integrera produkten i sitt koncept, främst byggföretag. För att Roco skall bli 

framgångsrik måste dessa företag ta till sig produkten och på så sätt komplettera produkten.  

3.4.1 Risk med allianser 
 

Riskerna med en allians är många, framförallt för den svagare parten i en allians. För att 

minimera risken för den mindre parten diskuterar vi nedan förslag till hur goda relationer kan 

skapas och hålla på lång sikt. Störst risk löper de entreprenöriella företagen då deras enda 

bidrag till alliansen är ny teknologi. För att minska risken och skapa goda relationer 

allianspartners emellan kan Lees (2004) syn appliceras. Lee (ibid.) pekar på vikten av att 

eftersträva ett effektivt informationsflöde med företagets intressenter. Detta för att skapa 

samarbetsinriktade relationer som kan hantera externa störningar på ett smidigt sätt. Ett väl 

fungerande informationsutbyte skapar även goda relationer och förutsättningar som möjliggör 

bättre prestationer (ibid.). Hagel III & Seely Brown (2005) utvecklar resonemanget ytterligare 

och skriver om ”productive friction” där informationsutbyte mellan aktörer spelar en central 
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roll och, förutom att skapa goda relationer, även bidrar till en högre operationell effektivitet.  

 

De mindre företagen kan välja att inte ingå i allianser för att inte utsätta sig för risken att bli 

utnyttjade, men får då betydligt svårare att kapitalisera sin innovation (Alvarez 2001). 

Processen att utveckla sin produkt blir också ofta mer kostsam samt mer tidskrävande om den 

skall genomföras utan starka partners. Ett annat sätt att minska risken för de mindre företagen 

är att sakta ner processen där kunskap överförs till de större företaget i alliansen (ibid.). Om 

man lyckas med det på ett bra sätt kommer aldrig incitament hos den större partnern skapas 

att underinvestera dess relation med det mindre bolaget. Det mest effektiva sättet att skärma 

sig från risken av en på sikt skadlig relation är att noggrant utforma kontrakt för att tydligt 

klargöra var framtida vinster kommer att hamna. En väl utarbetad due-diligence4 från det 

mindre bolagets sida angående hur den större aktören agerat tidigare mot mindre partners är 

nödvändig. Företag ska dock betänka att ett kontrakt i en snabbt föränderlig miljö kan 

kringgås och att arbetet måste ske med stor framförhållning och med exakt planering (ibid.). 

Ett mycket omfattande arbete kring kontraktsskrivandet är dessutom en kostsam process som 

måste betänkas och värderas.  

3.4.2 Val av allianspartner 
 

Att identifiera sina eventuella allianspartners är en svår, men mycket viktig del av arbetet med 

en allians. Genom att göra ett bra val av partner ökar företaget sannolikheten för ett gott utfall 

av alliansen starkt. Vi skriver om tre huvudteman i valet av allianser; strategisk passform 

mellan allianspartners, tillit och strategisk lämplighet. Dessa tre teman ger en bred bild och 

visar på komplexiteten då det gäller att välja allianspartner. Avslutningsvis diskuterar vi 

varför många allianser får ett olyckligt utfall. 

 

Strategisk passform mellan allianspartners Bierly & Gallagher (2007) menar att strategisk 

passform är den mest grundläggande förklaringen till varför allianser uppstår. Strategisk 

passform har som vi tidigare nämnt också ett internt perspektiv, mellan ett företags olika 

aktiviteter (Porter 1996), men detta perspektiv är externt. Allianser kan ha två 

huvudanledningar, dels att den tillför resurser i form av t.ex. kapital eller teknologi, dels att 

den kan bidra med strategiska resurser, exempelvis genom att allianser ger företag tillträde till 

                                                 
4  Med due-diligence menas den utredning som vanligtvis sker före ett förvärv eller en ingång i en allians, den 
innehåller i regel en juridisk, en finansiell och en affärsmässig del.  
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nya marknader. Den strategiska passformen, menar författarna, måste dock kompletteras med 

tillit och strategisk lämplighet, vilket vi beskriver närmare nedan, för att goda val av partner 

skall ske. Det ideala läget för en aktör som partner vore att ha full tillgång till information för 

att därigenom kunna välja den rationellt mest riktiga valet av partner. Fullständig information 

är dock omöjligt att tillgodogöra sig. Det största problemet gällande strategisk passform vid 

en utvärdering av möjliga partners är att chefer saknar fullständig information (ibid.). 

Problemet uppstår främst då: 

 

• Information inom organisationerna inte effektivt framförs till chefer. 

• Olika individer inom organisationen har olika mål. 

• Medlemmar av organisationerna misslyckas med extern informationssökning.  

 

Det finns många exempel på misslyckade allianser som inledningsvis såg mycket lovande ut, 

Daimler-Benz och Chryslers fusion drabbade deltagarna mycket hårt eftersom due-diligence 

före alliansingången var bristfällig (Fine 2005). För att förhindra att detta sker menar Bierly & 

Gallagher (2007) att goda IT-system måste utverkas och implementeras samt att realistiska 

krav på synergieffekterna måste ställas.  

 

Tillit Förutom strategisk passform menar författarna att tillit är av central betydelse, både på 

ett individuellt plan, men också på företagsnivå. Tillit kan ses som ett substitut för formella 

kontrollmekanismer menar Bierly & Gallagher (2007) och därmed minska 

transaktionskostnader. Ett rykte att vara pålitlig är en konkurrensfördel fortsätter författarna, 

särskilt om man snart skall ingå i en allians. I fallen av brist på information innan ett ingående 

i en allians kompletterar tillit strategisk passform på ett flerdimensionellt sätt. Dock skall 

understrykas att lita på varandra för mycket lätt kan inleda alliansen i ett tillstånd av falsk 

trygghet där parterna kan få en övertro på varandra och därmed inte tar sitt egna ansvar fullt ut 

(ibid.).  

 

Strategisk lämplighet kompletterar strategisk passform och tillit främst genom att egenskapen 

tar hänsyn till tid, något som de ovan nämnda egenskaperna ofta utelämnar (Bierly & 

Gallagher 2007). Författarna menar att strategisk lämplighet är än mer viktig då företagen 

som söker allianspartner är aktiva på en snabbt föränderlig marknad. Tidspåverkan innebär 

tryck från den miljö företaget verkar i. Den kan exempelvis handla om press från intressenter, 

massmedia, regeringar eller den marknad där företagen är aktiva. Ju högre tidspåverkan som 
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sker utifrån ju svårare blir det för chefer att ta rationella beslut. Författarna menar vidare att 

om ett bra val av allianspartner skall göras måste alla dessa aspekter tas hänsyn till. 

Utredningsarbetet som ett företag måste göra före ett alliansingående illustreras på nästa sida.  

 

Figur 2 5  

Factors Influencing Strategic Alliance Partner Selection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar de delar som bör beaktas i valet av en framtida allinspartner. 

 

Montgomery (2008) menar att om större fokus flyttas från valet av allianspartner till 

implementeringen kommer chefer istället för att rättfärdiga tidigare beslut kunna koncentrera 

sig på att skapa förutsättningar för att alliansen skall fungera trots brister och svagheter. Detta 

skulle i förlängningen leda till bättre utfall i allianser och en mer lämplig strategisk inriktning.   

 

Många allianser ger inte önskat utfall trots goda utsikter och inte sällan är båda parterna 

missnöjda. För att försöka undvika detta diskuteras nedan förslag som kan vara värda att 

betänka vid ingången, men också under det löpande arbetet, i en allians. Wittman (2007) har 

gjort en studie baserade på misslyckade allianser och lyfter fram fem viktiga aspekter att ta 

hänsyn till vid utformandet av allianser;  

 

                                                 
5 Figuren är hämtad från Bierly & Gallagher (2007:136). 
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• chefer formar ofta strategier som passar allianser, istället för vice versa.  

• företag skall prioritera allianser baserade på strategiska behov, och därefter tillsätta 

resurser. 

• alliansen skall skapa en gemensam kompetens för att integrera de båda parterna på ett 

djupare plan. 

• resurser som blivit tilldelade men som inte är användbara för alliansen bör återgå till 

sin tidigare part för att inte störa processen. 

• när en allians slutar generera värde skall genast en objektiv utredning ske om 

företagen eventuellt skall bryta alliansen. Genom att känna till dessa vanliga problem 

innan företaget ingår en allians menar Wittman att de kommer att kunna lösa 

problemen innan de uppstår.   

 

Wittman påpekar att ovanstående punkter inte är en garanti för en framgångsrik 

alliansbildning men att chefer i framtiden genom att betänka dessa punkter ökar chanserna att 

uppnå effektiva allianser. 

3.5 Sammanknytning av teorierna - En utvärderingsmall 

Vi har nu redogjort för uppsatsens teoretiska ramverk. Efter att ha fått insikt i Mobergs 

verksamhet och kompletterat detta med teoretiska resonemang formade vi en 

utvärderingsmall som fungerar som vårt analysverktyg. Utvärderingsmallen innefattar 

uppsatsens tre teoretiska huvudteman; strategisk passform, strategisk identitet och strategiska 

allianser.  

 

Passformsresonemanget har vi använt oss av för att identifiera förenande aktiviteter hos 

Mobergs och för att hitta kompletterande behov. Vi använde oss sedan av teorierna kring 

strategisk identitet för att kunna identifiera en gemensam bas för Mobergs identitet.  Denna 

bas ska vara grunden till skapandet av en vision, en vision som bildar en strategisk identitet 

vilken hjälper företaget att minska spretigheten och finna interna synergier i framtiden. Vi har 

valt att se till allianser som en väg för Mobergs att komplettera sin verksamhet i framtiden. 

Allianser är lämpligt eftersom Mobergs har knappa resurser och för att de är ovilliga att 

släppa in externa ägare. Dessutom minskar allianser risktagandet vilket kan vara attraktivt för 

Mobergs då företaget präglas av försiktighet.  
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Utvärderingsmallen består av ett antal frågor6 kopplade till uppsatsens teoretiska huvudteman. 

Frågorna har formats utifrån fallföretaget, dock är det vår förhoppning att denna mall är 

generaliserbar och därmed skall kunna användas av fler företag med problem och möjligheter 

som liknar Mobergs.  De faktorer och frågor vi har valt att bygga upp utvärderingsmallen 

utifrån är enligt oss relevanta i fallet Mobergs. Utvärderingsmallen ligger till grund för den 

kommande analysen och presenteras nedan. 

 

 

 

 

Strategisk passform 

 

Hur väl passar företagets aktiviteter ihop? 

• Passformen analyseras utifrån faktorerna kunder, personal och kompetens, 

produktion, marknadsföring och försäljning, leverantörer samt 

lokalförbrukning. 

• Vilka delar passar inte ihop? 

• Varför passar de inte ihop?  

• Kan vi få dem att passa ihop?  

• I så fall hur?  

• Om inte, vad ska väljas bort?  

• Vad ska tillföras?  

• Hur kombineras dessa aktiviteter på bästa sätt? 

• Hur ska företaget optimera passformen mellan sina aktiviteter och förena detta 

med en strategisk identitet?  

 

 

 

 

                                                 
6 Vi vill framhäva att vi har använt dessa frågor när vi analyserat Mobergs. Dessa frågor är med andra ord inte 
intervjufrågor, vars huvudteman återfinns i bilaga 1.  
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Strategisk identitet 

  

Vilken är vår kärnkompetens? 

• Var finns kärnkompetensen? 

• I vilken utsträckning förenas de olika affärsområdena av kärnkompetens? 

Vad har vi för identitet? 

• Finns det tendenser till en förändring i företagets identitet? 

• I vilken utsträckning formar identiteten dominant logik? 

Vad har vi för vision? 

• Kan visionen hjälpa oss att finna en ”next practice”? 

 

 

Strategiska allianser 

 

Har vi behov av en allianspartner? 

• Har vi behov av att komplettera aktivitetskedjan? 

• Vilka behov behöver tillföras? Kapital, kompetens, personal, teknologi, 

tillgång till nya marknader? 

• Har vi råd att köpa in det kompletterande behovet? 

• Vilka egenskaper letar vi efter hos en möjlig allianspartner? 

 

Hur skapar vi goda relationer med en allianspartner? 

• Hur skapar vi tillit till en eventuell allianspartner? 

• Hur skapar vi ett effektivt informationsflöde? 

• Hur ska vi behålla vår attraktivitet i alliansen? 

 

Vilken tidshorisont är aktuell för alliansbildandet? 

• När ska alliansen ingås? 

• Åtgärdsplan för om alliansen inte ger önskat utslag. 
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4. Analys 
 

I denna del av uppsatsen analyserar vi Mobergs utifrån den utvärderingsmall som 

presenterades i slutet av föregående kapitel. Analysen utgör senare grunden till den 

kommande slutsatsen. 

 

4.1 Passform 

Nedan följer en passformsanalys utifrån tidigare presenterade faktorer. När vi analyserade 

passformen resonerade vi i termer av aktiviteter som samverkar, förhöjer och förstärker 

varandra. Vi har även tittat på när passformen kan begränsa aktiviteterna i den mån att 

gemensamma aktiviteter tar kritiska resurser från varandra. En sammanfattande bild av 

passformen mellan de olika affärsområdena presenteras i figur 3 på sidan 37. Vi har i 

analysen valt att behandla frågorna i utvärderingsmallen i löpande text eftersom vi anser att 

detta ger en mer pedagogisk helhetsbild. Faktorerna utgör grunden för de resonemang kring 

passform som presenteras nedan.  

4.1.2 Mobergs strategiska passform 
 

Kunder Mobergs tre affärsområden sträcker sig över många olika branscher vilket resulterar i 

att kunderna skiftar kraftigt beroende på affärsområde. Det finns enligt Fredrik Moberg 

mycket få gemensamma kunder affärsområdena emellan vilket resulterar i att företaget inte 

kan skapa synergieffekter i ett kundperspektiv. Med andra ord behöver varje affärsområde 

bearbeta olika kundkretsar för att generera intäkter och en nyvunnen kund inom 

verkstadsverksamheten genererar sällan kunder till övriga affärsgrenar. I undantagsfall kan 

dock agenturförsäljningen alstra kundslussning till verkstadsdelen i form av service- och 

modifikationsarbeten. Under intervjuerna framkom det att agenturverksamheten kan få viss 

draghjälp av verkstadsdelen då försäljarna kan erbjuda sina kunder en högre grad av trygghet i 

form av den tekniska kompetensen som verkstadspersonalen besitter. 

 

I och med att de tre affärsområdenas kunder kommer från vitt skilda segment är det svårt att 

förhöja passformen ur ett kundperspektiv. Trots detta skulle Mobergs till viss del kunna 

integrera kunderna affärsområdena emellan genom exempelvis servicekontrakt på årsbasis av 
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Roco från verkstadsdelen. Detta skulle förstärka den interna passformen men också ge 

möjlighet till att förbättra kundrelationerna. Ett servicekontrakt skulle dessutom skapa ett 

långsiktigt informationsflöde mellan kund och Mobergs, denna information skulle kunna 

resultera i kritik som i sin tur kan leda till produktförbättringar.    

 

Personal och Kompetens Mobergs arbetsstyrka är främst aktiv inom verkstadsdelen där 15 av 

17 anställda arbetar. Roco utnyttjar personal från verkstaden då behov uppkommer. Mobergs 

har ett tjugotal komprimatorer i lager som är producerade tidigare och detta medför att Roco 

endast tar personal i anspråk när det gäller installering av sophanteringssystemet. En ökad 

efterfrågan på Roco skulle däremot innebära att mer personal från verkstadsdelen måste 

utnyttjas i produktion av komprimatorn. Passformen mellan verkstaden och Roco är mycket 

hög då verkstadspersonalen kan bygga och installera Roco.  

 

Endast två av de totalt sjutton anställda arbetar med processdelen. Dessa två är helt fristående 

från övrig verksamhet och har säljarbakgrund till skillnad från de övriga anställda som har 

yrkesförberedande gymnasiekompetens, varför passformen mellan detta affärsområde och 

övrig verksamhet är betydligt lägre. Mobergs Mekaniskas tekniska kunnande möjliggör 

produktionen av Roco. Den mekaniska kompetensen Mobergs besitter avspeglar sig även i 

agenturverksamheten där den bidrar till trovärdighet och trygghet för kunder. I intervjuerna 

framkom det som tidigare nämnts att den övriga verksamheten, även om den är skiljd från 

agenturverksamheten, fungerar som försäljningsargument och en garant för teniskt kunnande. 

Mobergs Mekaniska bidrar mycket till Roco och agenturverksamheten i form av kompetens, 

medan Roco och agenturverksamheterna inte bidrar till andra affärsområden i samma 

utsträckning.  Passformen ur ett personal- och kompetensperspektiv är hög mellan Roco och 

verkstadsdelen men betydligt lägre mellan agenturverksamheten och övriga företaget.  

 

Produktion Mobergs produktion präglas av verkstadsverksamhet. Legotillverkningen står för 

den största delen av produktionen och svarar för 90 procent av omsättningen i verkstaden. 

Utmärkande för denna del av produktionen är korta serielängder med liten framförhållning 

vilket försvårar planeringen i produktionen. Passformen mellan maskintillverkning och 

legotillverkning är mycket hög och leder till att Mobergs Mekaniska kan ha ett högt 

kontinuerligt resursutnyttjande. Detta eftersom legotillverkning och 

specialmaskinstillverkning kräver samma typ av maskiner i produktionen. En lägre efterfråga 

på specialmaskiner medför att fler legobeställningar kan behandlas vilket, i sin tur, leder till 
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en flexibilitet som möjliggör en hög beläggningsgrad. Mobergs Mekaniska strävar, som 

tidigare nämnt, efter att öka andelen specialmaskinstillverkning för att på så sätt underlätta 

långsiktig planering. En ökad produktion av specialmaskiner skulle inte påverka passformen 

negativt, den skulle omfördela prioriteringarna i verkstaden och skapa en  större stabilitet i 

verksamheten p.g.a. den längre tidshorisonten dessa affärer medför. Detta skulle generera en 

synergieffekt i form av en ökad framförhållning i produktionsplaneringen i kombination med 

att företaget på en enklare sätt skulle kunna hantera fluktuationer i efterfrågan, genom att ta in 

kortare legobeställningar. Rocos komprimator kan betraktas som en specialmaskin och en 

ökad produktion av denna skulle minska behovet av legotillverkning och den korta 

framförhållning som är förknippat med detta. Att gå ifrån legotillverkning skulle dessutom 

minska ställtiderna7 i produktionen vilket i sin tur skulle leda till en ökad operationell 

effektivitet.   

 

Agenturverksamheten är en ren försäljningsverksamhet som säljer redan producerade 

maskiner. Maskinerna utnyttjar endast produktionskapacitet i de fåtal fall då de behöver 

modifieras eller servas. Sammanfattningsvis är passformen då det gäller produktion mycket 

hög mellan Roco och verkstadsdelen men betydligt lägre, näst intill obefintlig, mellan 

agenturverksamheten och det övriga företaget. Dock ska det påpekas att ur ett 

resursperspektiv skulle en ökad produktion av Roco medföra en mindre produktionskapacitet 

för övrig verkstadsverksamhet.   

 

Det finns en förbättringspotential för passformen när det gäller förhållandet mellan Roco och 

verkstaden. Med en tydligare fokus på produktionen av komprimatorer borde 

produktionsresurserna kunna fördelas med bättre framförhållning då legotillverkningen skulle 

fungera som ett komplement till komprimatortillverkningen. I tider med lägre produktionstakt 

av sophanteringssystemet skulle fler legoorders kunna behandlas. För att möjliggöra detta 

måste Mobergs ledning göra prioriteringar, d.v.s. trade-offs, i sin verksamhet, vilket enligt 

Porter (1996) är fundamentalt för att skapa bestående konkurrensfördelar. Mobergs måste 

välja vad de ska fokusera på men samtidigt bestämma sig för vad de ska fokusera mindre på. 

Med ett tydligare fokus är det lättare för företaget att uppnå en högre operationell effektivitet.     

 

                                                 
7 Ställtiden är den tid det tar att anpassa en maskin till ett produktionsmoment. 
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Marknadsföring och Försäljning Det finns ingen gemensam marknadsföringsverksamhet för 

de tre affärsområdena förutom den som sker via företagets hemsida. Agenturverksamheten är 

den enda delen av företaget som aktivt arbetar med marknadsföring, främst via utställningar 

på mässor och via telefonbearbetning. Roco och verkstadsdelen marknadsförs sig inte i någon 

utsträckning annat än i form av word of mouth. Den höga andelen återkommande kunder 

inom verkstadsdelen medför att Mobergs inte behöver ägna tid och resurser åt 

marknadsföringsaktiviteter eftersom kundunderlaget redan finns där.  

 

Gällande Roco är situationen annorlunda och försäljningen sker endast sporadiskt och utan 

aktivt försäljningsarbete. Detta är ett resultat av att Roco har varit en ”vilande” del av 

Mobergs. Verkstadsdelen är ordermottagare från många återkommande kunder men när 

efterfrågan är lägre ringer Mobergs runt till redan existerande kunder som de vet behöver 

reservdelar kontinuerligt. Det finns en potentiell passform mellan agenturverksamheten och 

Roco som skulle kunna generera synergier i form av överföring av försäljningskompetens från 

agenturerna till Roco. Detta utnyttjas i dagsläget inte eftersom agenturförsäljarna endast 

fokuserar på sin del av verksamheten. Dock skall det betänkas att dessa två branscher är vitt 

skilda från varandra och därmed är kan denna kunskapsöverföring vara svår att få praktisk 

nytta av. 

 

Leverantörer Roco och Mobergs Mekaniska har flertalet gemensamma råmaterialleverantörer 

och således finns det en passform på denna punkt mellan dessa affärsområden. 

Agenturverksamheten saknar gemensamma leverantörer med övriga affärsområden eftersom 

maskinerna köps in från olika leverantörer runt om i Europa. Med en tydligare 

produktionsfokus på Roco kan företaget göra större materialinköp per beställning vilket skulle 

medföra ökade möjligheter till bättre råvarupriser.   

 

Lokalförbrukning Mobergs Mekaniska använder den absolut största delen av lokalen.  

Agenturverksamheten använder endast visst kontorsutrymme, utom i de fall då modifikationer 

behöver göras i verkstaden, vilket sällan sker. Roco System tar endast lokalyta i anspråk i 

form av lagerutrymme i nuläget. Lokalen är begränsad i den mån att det inte går att expandera 

verkstadsverksamheten utan att det krävs investeringar i fastigheten (utbyggnationer) 

alternativt förvärv av annan fastighet. Passformen utifrån ett lokalförbrukningsperspektiv är 

god i den mening att Roco och verkstaden tar samma ytor i anspråk vilket gör att allt kan 

produceras under samma tak. Däremot är det bekymmersamt att lokalytan är så pass 
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begränsad eftersom en ökad produktion av Roco skulle medföra att den övriga verksamheten 

tvingas minska i omfattning. Passformen mellan verkstaden och agenturverksamheten är 

bättre eftersom verksamheterna inte tar lokalresurser från varandra. Eftersom att lokalen är så 

pass begränsad skulle en fokusering på en produkt kunna effektivisera lokalutnyttjandet; 

maskiner som inte är nödvändiga för produktionen kan därmed tas bort och maskiner 

nödvändiga för produktionen kan ställas i ett bättre system. 

 

I figuren nedan illustreras resonemanget om passformen mellan de olika affärsområdena 

utifrån faktorerna i den vänstra kolumnen. Som figuren visar återfinns den största passformen 

mellan Roco och Mobergs Mekaniska. Processkontrollen har en väldigt låg grad av passform 

med övrig verksamhet men inkräktar heller inte på några kritiska resurser hos de två andra 

affärsområdena. Det framgår tydligt hur företagets affärsområden har sitt ursprung i 

kärnverksamheten, Mobergs Mekaniska. Överensstämmelsen mellan Roco och Mobergs 

Processkontroll är närmast obefintlig och den enda gemensamma nämnaren är Mobergs 

Mekaniska.  

 

 Figur 3 

Faktorer Roco Systems Mobergs Mekaniska Processkontroll 
Kunder - - - 
Personal X X - 
Kompetens X X (X) 
Produktion X X - 
Marknadsföring - ((X)) ((X)) 
Försäljning - - - 
Leverantörer X X - 
Lokalanvändning X X - 
 

  X   =  Hög grad av passform. 

 (X)  =  Passform till viss grad.  

((X))  =  Liten passform. 

   -  =  Ingen passform. 

 

Följer vi Porters resonemang om flera grader av passform framgår det att Mobergs frånvaro 

av ett övergripande mål för verksamheten gör att första gradens passform är svår att uppnå i 

dagsläget. Mobergs behöver därför utveckla en strategisk identitet som företagets aktiviteter 

lättare kan förenas i. Vi redogör för detta resonemang i följande stycke. 
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4.2 Strategisk identitet 

Ett grundläggande problem för Mobergs är avsaknaden av en strategisk identitet. Som vi 

nämner i teorikapitlet utgör kombinationen av företagets historia (det som format identiteten) 

och visionen (det prospektiva minnet som hjälper företaget att ”komma ihåg framtiden”) den 

strategiska identiteten. Mobergs frånvaro av en vision gör det svårt att skapa en tydlig 

strategisk identitet. Nedan följer en analys av de grundläggande faktorerna som utgör basen 

för en strategisk identitet. 

 

Kärnkompetens Som framgår av figur 3 på föregående sida finns Mobergs kärnkompetens i 

verkstadsverksamheten. Detta är naturligt eftersom det var i den mekaniska verkstaden som 

allting började. Verkstadsdelen är som en följd av detta också det affärsområde där den största 

delen av personalstyrkan arbetar och det är därför inte konstigt att verkstadskunnandet utgör 

företagets kärnkompetens.  

 

Det bör framhävas att kompetensen inom verkstaden är bred; aktiviteterna sträcker sig från 

tillverkning av enklare legodetaljer som t.ex. beslag och bultar till mera tekniskt avancerade 

specialmaskiner. I de fall där Mobergs får en beställningsorder på en detalj som saknar 

ritning, kan företaget konstruera en ritning som de sedan tillverkar efter. 

Specialmaskinstillverkningen börjar i regel alltid på ruta ett d.v.s. på ritbordet där en 

konstruktionsskiss framarbetas som sedan utgör underlag för själva tillverkningen. Den breda 

verkstadskompetensen gör att företaget blir flexibelt och kan fylla många olika behov från en 

mängd olika kunder.  

 

Mobergs Processkontroll har ett högt teknisk kunnande som ett resultat av den kompetens 

som finns inom verkstaden. Även om det i våra intervjuer med Fredrik Moberg framgick att 

denna del av verksamheten skulle gå att bedriva utan stöd från verkstaden så antydde Moberg 

att verkstadskompetensen hjälper agenturverksamheten i den mening att den signalerar 

trovärdighet och teknisk kompetens. Agenturen drar på detta sätt indirekt nytta av den 

kärnkompetens som företaget besitter, någonting som också diskuteras under 

passformsanalysen.  
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Utmärkande för agenturverksamheten är ur ett kompetensperspektiv den stora fokusen på 

försäljning som denna del av verksamheten har. Övriga Mobergs saknar denna säljinriktning. 

Verkstaden får in orders från befintliga, lojala, kunder och behöver därför inte arbeta aktivt 

med att jaga kunder. Roco är en mindre aktiv del av företaget som dessutom saknar 

kompetens rörande försäljning.  Ur ett kompetensperspektiv kan vi antyda en gemensam 

plattform för företaget som kommer från Mobergs Mekaniska och dess tekniska kunnande. 

Denna plattform är förenande, om än inte fullt ut; kärnkompetensen ligger i det mekaniska 

och tekniska kunnandet vilket också möjliggör konstruktionen av Roco. 

Agenturverksamheten klarar sig egentligen utan verkstadskompetensen vilken dock har en 

förstärkande effekt på försäljningsarbetet. 

 

Identitet Mobergs identitet har sedan lång tid tillbaka formats av verkstadsverksamheten. 

Företaget är i grunden en mekanisk verkstad och personalen är, med undantag för 

agenturverksamheten, Fredrik Moberg och ekonomiansvarige, utbildad verkstadspersonal. 

Enligt Albert & Whetten formas identiteten av faktorer som är centrala, utmärkande och 

bestående för en organisation. Den mekaniska verkstaden har funnits i över 40 år och kan 

därför sägas utgöra grundstommen i Mobergs identitet. Företaget är ett verkstadsföretag och 

de anställda betraktar också sig själva som anställda i ett verkstadsföretag, därom råder inget 

tvivel. Vi ser också hur kärnkompetensen format denna verkstadsidentitet. 

 

Under våra intervjuer med Mobergs kunde vi antyda ett litet embryo av någonting som skulle 

kunna utvecklas till en mer entreprenöriell identitet. Det verkar finnas ett intresse hos de 

anställda att utveckla och satsa mer på Roco och detta är någonting som Fredrik Moberg kan 

dra nytta av. Vi vill dock framhäva att vi endast observerat tendenser till detta men att dessa 

tendenser skulle kunna utvecklas till någonting större. Det som till hög grad i dagsläget 

hindrar Mobergs från att se och ta tillvara på möjligheterna som Roco innebär är deras starka 

verkstadsidentitet. Denna identitet hindrar företaget att utvecklas i andra riktningar än de 

inriktningar som är mest centrala för den mekaniska verkstaden. Den starka 

verkstadsidentiteten bidrar även till att företaget får svårt att ”tänka utanför boxen”. Vi ser 

tendenser till att Mobergs är fast i en dominant logik och denna verkstadslogik hindrar 

företaget från att tänka och agera mera visionärt och se till nya affärsmöjligeter bortom 

kärnverksamheten.  Istället för att fokusera på de marknader med störst potential är Mobergs 

fast på en marknad präglad av hård konkurrens och små tillväxtmöjligheter 
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Vision Mobergs är ett företag som saknar en vision. Denna avsaknad av vision kan, anser vi, 

till stor del förklara spretigheten de tre affärsområdena emellan. Under våra intervjuer fick vi 

reda på att Roco och agenturverksamheten integrerades i verksamheten efterhand och var 

resultat av tillfälliga uppkomna affärsmöjligheter snarare än av en långsiktig vision att växa 

inom de förvärvade områdena. Mobergs Processkontroll började som ett sidospår till den 

övriga verksamheten och sköttes inledningsvis av Fredrik Moberg och Mobergs Mekaniska 

drevs vid denna tidpunkt av Fredriks far, Arne Moberg. Verksamheten blev helt integrerat 

med Mobergs 1989. Gällande Roco inleddes kontakten med produkten genom att Mobergs 

fungerade som legotillverkare av komprimatorn. När ägarföretaget hamnade i ekonomiska 

svårigheter fick Mobergs år 1992 möjlighet att köpa tillbaka komprimatorn med tillhörande 

patent till ett lågt pris. Med en tydlig vision kanske detta köp hade kunnat kapitaliseras 

tidigare och därmed inte legat ”vilande”. 

 

Även om Mobergs saknar en övergripande vision så har verkstadsdelen en tydlig affärsidé i 

form av att tillverka korta serier med hög kvalitet. På företagets hemsida uttrycks detta bl.a. 

genom formuleringen ”Allt kan inte serietillverkas. För oss är special standard”. Denna 

formulering stämmer väl in på lego- och specialmaskinstillverkningen men saknar förankring 

i de övriga affärsområdena. Den tydligt uttalade affärsidén i verkstaden bidrar mycket till den 

dominanta logiken som vi nämner i föregående stycke och hindrar också företaget från att se 

nya möjligheter. Mobergs är fast i det som Prahalad (2004) benämner ”best practice” istället 

för att röra sig mot nya affärsmöjligheter präglade av en ambition att finna ”next practice”. En 

tydligt formulerad vision för hela företaget skulle fungera som ett prospektivt minne och 

därmed underlätta processen att identifiera denna ”next practice”. Vidare skulle även en 

vision möjliggöra skapandet av en strategisk identitet som kan fungera som en plattform för 

kompetensutveckling. 

4.3 Strategiska allianser 

Har Mobergs behov av en allianspartner? Att expandera med små resurser är en svår process. 

Det är inte alltid så att självfinansierade satsningar är genomförbara, särskilt om företaget 

ogärna vill släppa in utomstående ägare i form av t.ex. riskkapitalister. Att ingå i en strategisk 

allians skulle kunna vara ett sätt för Mobergs att tillföra de resurser företaget saknar utan att 

äventyra ägarstrukturen. Utifrån vår passformsanalys bör en allianspartner ha en rad 

egenskaper som kompletterar den befintliga verksamheten. Antingen måste Mobergs kunna 
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dra nytta av en potentiell partner i form av resurser, exempelvis kapital och teknologi, eller 

dess strategiska resurser, exempelvis få tillträde till nya marknader. Det ideala är att partnern 

både bidrar med enskilda resurser och strategiska resurser.  

 

Mobergs saknar i dagsläget kritiska resurser gällande Roco och har därför behov av att 

komplettera den nuvarande aktivitetskedjan, främst i form av marknadskännedom och 

marknadsföringskompetens. Eftersom Mobergs för tillfället har mycket bristfällig kunskap 

om till vem de ska vända sig gällande försäljning av Roco skulle en allianspartner kunna 

tillföra mycket i form av kontaktnät och marknadskännedom. Om dessa egenskaper 

kombinerades med marknadsföringsresurser skulle möjligheterna att kapitalisera Roco 

förbättras avsevärt.  

 

Hur skapar vi goda relationer med en allianspartner? Ofta är det framförallt hos den svagare 

parten i en allians som den största risken uppstår. Tidigare forskning visar att en mycket stor 

andel av de allianser som ingåtts haft missnöjda deltagare och för att motverka detta måste 

Mobergs göra ett gediget arbete avseende valet av en möjlig allianspartner. Detta för att 

alliansen inte ska ge oönskade konsekvenser. Tillit är någonting som är centralt för att skapa 

goda relationer. Tillit skapar dessutom substitut för kontrollmekanismer och minskar 

transaktionskostnaderna, något som är en stor fördel för Mobergs med dess små resurser. En 

hög grad av tillit kan för Mobergs också bli en konkurrensfördel i ett längre perspektiv. 

 

För att Mobergs ska skapa en god relation på sikt med en potentiellt större allianspartner 

menar vi, enligt Alvarez (2001) resonemang, att en långsam överföring av information inom 

alliansen kan bidra till att Mobergs bibehåller sitt värde, och på sätt inte skapar incitament för 

den större parten att missköta relationen. Den teori vi har valt att använda oss av belyser även 

vikten av att skapa goda relationer genom ett effektivt informationsutbyte för att höja båda 

parternas kompetens. Mobergs måste framförallt lägga stort arbete i utformandet av de 

kontrakt som reglerar relationen inom alliansen för att minska risken för missförstånd och 

risken att bli utnyttjad. Mobergs due-diligence av en möjlig allianspartner är av central 

betydelse för att identifiera en allianspartners möjligheter och problem. I due-diligence bör det 

förutom en finansiell, en juridisk och en affärsmässig utredning även finnas en analys av hur 

den större parten behandlat tidigare partners.    

 



 42 

För att öka chansen till en lyckad utgång av en eventuell allians måste Mobergs även ha en 

tydlig strategi för företaget eftersom Wittman (2007) menar att en allians skall passa strategin, 

inte tvärtom. Att skapa en gemensam ny kompetens inom alliansen gör också att relationer 

blir djupare parterna emellan och bidrar till långsiktighet. Mobergs bör också ta fram en plan 

för hur de skall agera utifall alliansen inte genererar önskat värde för att på så sätt ha 

möjlighet att lösa problem innan de uppstår, alternativt upplösa alliansen på ett så smidigt sätt 

som möjligt.    

 

Vilken tidshorisont är aktuell för alliansbildandet? En viktig del i analysen av en möjlig 

partner är även tidsaspekten, Mobergs måste ha en bestämd uppfattning om när en allians ska 

ingås. Strategisk lämplighet innefattar tidsproblematiken och för att Mobergs ska finna en 

partner med stor strategisk lämplighet måste företaget ta hänsyn till tiden för att få ett lyckat 

utfall av en allians. Företaget bör t.ex. utnyttja att Roco finns installerad i Turning Torso, som 

är en mycket omtalad och känd byggnad. Blir identifieringsarbetet för forscerat p.g.a. av stort 

tryck utifrån eller dåligt tålamod finns risken att Mobergs misslyckas med valet av 

allianspartner och därmed kan både synergieffekter utebli och relationen undermineras på 

sikt. Med tålamod och långsiktigt tänkande ökar chanserna att Mobergs gör ett lyckat val av 

partner utifrån strategisk passform och tillit, vilket i sin tur ökar chanserna att skapa en 

långsiktig och sund allians som genererar värde.     
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5. Slutsats 
 

Vi har valt att dela in slutsatsen i en empirisk och en teoretisk del. Detta för att på ett tydligt 

sätt kunna redogöra för vilka strategiska val Mobergs bör göra och samtidigt kunna dra 

slutsatser ur ett teoretiskt perspektiv.    

 

5.1 Empirisk slutsats 

Mobergs är ett företag som är starkt präglat av sin verkstadsidentitet. Denna verkstadsidentitet 

hindrar i viss mån företaget från att se nya möjligheter. Därför bör Mobergs skapa en tydlig 

vision för hur företaget vill utvecklas i framtiden. Visionen skulle fungera som en ledstjärna 

och hjälpa företaget att utvecklas i en tydligt definierad och uttalad riktning. Denna riktning 

bör förena de olika affärsområdena, utstaka en gemensam väg för framtiden samt grunda sig i 

den verkstadskompetens och den erfarenhet som Mobergs besitter i dagsläget. Som vi nämner 

i teorikapitlet är det mycket viktigt att en vision är förankrad i nuet men samtidigt blickar 

framåt i tiden. En övergripande vision för hela verksamheten skulle hjälpa företaget att göra 

interna prioriteringar. Visionen skulle fylla funktionen av ett filter som hjälper Mobergs att 

bortse från irrelevanta signaler från omgivningen men också underlätta för Mobergs att 

fokusera på relevanta signaler. Med exempelvis en tydligt uttalad vision rörande tillväxt hos 

Roco skulle Mobergs lättare kunna göra långsiktiga interna prioriteringar och val som stödjer 

och underlättar tillväxt hos Roco.  

 

Med tydliga trade-offs skapar företaget en bättre fokusering på de delar av verksamheten med 

störst potential.  Trade-offs inom företaget skulle också kunna bidra till en bättre strategisk 

passform mellan affärsområdena. Gällande den bristande passformen mellan 

agenturverksamheten och övriga företaget skulle utifrån passformsteorin 

agenturverksamheten vara bra att göra sig av med. Vår uppfattning är dock detta inte bör ske 

av två anledningar. För det första skulle en försäljning inte generera en större summa och för 

det andra har affärsområdet den senaste tiden haft en mycket positiv utveckling trots bristande 

passform med övrig verksamhet. 
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Vi anser att det finns en stor potential i Roco och för att Mobergs skall kunna utnyttja detta 

måste företaget bestämma sig för att satsa på systemet. Denna satsning skulle oundvikligen 

innebära att företaget måste tydliggöra vad de ska göra, men också vad de inte ska göra. En 

större produktion av Roco skulle tvinga Mobergs att säga nej till andra verkstadsuppdrag. En 

strategisk identitet skulle underlätta för Mobergs att göra dessa trade-offs som krävs för att 

lyckas med Roco.  

 

Den strategiska identiteten skulle dessutom fylla funktionen av ett övergripande mål men 

skulle också fungera som en grogrund för ny kompetensutveckling. Ny kompetens är kritiskt 

för att kunna fokusera på ”next practice” och är en viktig ingrediens om företagets skall 

lyckas utvecklas över tiden. En strategisk identitet skulle hjälpa Mobergs att ta sig ur deras 

dominanta logik och därmed förenkla för företaget att ”tänka utanför boxen”. Istället för att 

fokusera på legotillverkning, företagets ”best practice”, skulle ett ”utanför boxen-tänk” 

underlätta för Mobergs att hitta ”next practice”. Vi menar att Roco är företagets ”next 

practice” och därför bör fokusera största delen av produktionen på komprimatorn. Vi tror att 

en sådan satsning skulle få stöd av de anställda eftersom vi har observerat ett gediget intresse 

för produkten bland personalen.  Ett grundläggande kriterium för en ökad produktion av Roco 

är naturligtvis att det finns kundunderlag. För att öka kundunderlaget behöver Mobergs hjälp, 

och detta skulle kunna ske i form av ett ingående i en strategisk allians.   

 

Genom vår passformsanalys identifierade vi två faktorer som är kritiska för att Roco skall bli 

framgångsrikt; kunskap om marknaden samt bred marknadsföringskompetens. Detta skulle 

kunna uppnås genom att ingå i en strategisk allians med ett företag i exempelvis 

byggbranschen. Ett företag i byggbranschen skulle förutom att integrera Roco i sina 

byggnationer kunna erbjuda strategiska resurser i form av tillträde på andra marknader. De 

skulle även ingå i Rocos ekosystem och därmed skulle Mobergs minska risken att andra delar 

av ekosystemet inte anammade produkten. Förutom i bostadssektorn skulle Mobergs via 

byggföretagen kunna komma i kontakt med andra marknader där det kan finnas en efterfråga 

på Roco, t.ex. köpcentra, flygplatser, större offentliga inrättningar, idrottsarenor etc. För att 

bredda marknaden ytterligare skulle en allianspartner med nära kontakt med utländska 

marknader öka potentialen till försäljning av systemet. En resurs som Mobergs länge saknat 

inom Roco är kompetensen att marknadsföra sin produkt och en potentiell allianspartner bör 

därför kunna bidra med detta. Med en större produktion av Rocos komprimatorer och en 

mindre andel legotillverkning förenklas långsiktig planering i verkstaden eftersom 
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komprimatortillverkningen skulle kunna ske mer kontinuerligt än legotillverkning. Detta 

eftersom legotillverkning har en mycket kort framförhållning från beställningsdatum till dess 

att produkten skall vara färdig. 

 

En annan fördel med en strategisk allians för Mobergs är att de skulle kunna vinna resurser att 

växa utan att ta in externa finansiärer. De skulle kunna behålla sin nuvarande ägarstruktur och 

sin nuvarande ledning och därmed inte vara tvungna att släppa in externa personer i 

verksamheten.  Riskkapital skulle med största sannolikhet kräva inflytande i verksamheten 

och ett banklån skulle medföra osäkerhet och sämre soliditet. Om Mobergs lyckas med att 

hitta en partner och med den skapa en långsiktig och sund relation är alliansingång ett relativt 

säkert sätt att få tillgång till nya resurser. En alliansingång skulle med begränsad risk kunna 

ge Mobergs stora möjligheter.   

 

5.2 Teoretisk slutsats 

Vår utvärderingsmall har möjliggjort att vi kunnat genomföra en omfattande analys av 

Mobergs. Den har täckt ett brett spektra av olika faktorer som vi anser är viktiga för Mobergs 

verksamhet. Passformsanalysen har hjälpt oss att analysera olika affärsområden och hur dessa 

är relaterade till varandra. Den har lyft fram företagets styrkor men också Mobergs svagheter 

på ett lättöverskådligt sätt. Utvärderingsmallen har även hjälpt oss att hitta aktiviteter som 

förstärker och förhöjer varandra internt. Vidare har passformsanalysen bidragit till att 

tydliggöra de delar av verksamheten där företagets kärnkompetens finns.  

 

Utvärderingsmallen har även lyft fram behovet av en övergripande strategisk identitet. I fallet 

Mobergs försvårar frånvaron av en strategisk identitet god passform och bidrar därmed till att 

göra verksamheten spretig. Passformsanalysen i utvärderingsmallen gjorde att vi på ett enkelt 

sätt kunde identifiera de delar av verksamheten som behövde kompletteras. Teorierna kring 

alliansbildning hjälpte oss att hitta en lösning på hur mindre företag kan utöka sina resurser 

med ett begränsat risktagande. 

 

Vi anser att utvärderingsmallen är så pass omfattande och generell att den bör kunna 

appliceras på många företag med liknande förutsättningar som Mobergs. Faktorerna och 

frågorna som utgör mallen är visserligen framtagna utifrån de problem vi identifierade hos 
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vårt fallföretag, men vår uppfattning är att problematiken kring att växa trots begränsade 

resurser är av generell karaktär. Det kan i vissa fall beträffande passformsanalysen finnas 

behov att modifiera de faktorer som vi har använt oss av beroende av vilken typ av företag 

passformsanalysen avser. Dock menar vi att utvärderingsmallens två andra delar som berör 

strategisk identitet och strategiska allianser är så pass icke-specifika att de kan appliceras utan 

några större förändringar. Vi vill dock framhäva att vi utifrån Mobergs tror oss ha skapat en 

generell utvärderingsmall för företag med liknande förutsättningar. Det skulle därför vara 

intressant för vidare forskning att undersöka om detta är fallet, och i så fall i vilken 

utsträckning utvärderingsmallen går att applicera på liknande företag.  
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Bilaga 1 

 
Nedan presenterar vi de huvudteman som utgjort grunden till våra semistrukturerade 
intervjuer. Varje tema tar upp en aspekt som vi sedan har ställt en rad frågor och samtalat 
kring.  
 

 

Tema 1 

 

Historia utreder bakgrunden hos företaget och de beslut som tagits. 

 

Tema 2 

 

Produktion rörande hur de olika affärsområdena fungerar i produktionsfasen med fokus på 

prissättning, teknologi och produktionsrelaterade synergieffekter.  

 

Tema 3 

 

Ekonomi utreder företagets ekonomisystem, löpande bokföring samt kalkylering. 

 

Tema 4 

 

Strategisk passform behandlar passformen affärsområdena emellan utifrån kunder, personal, 

kompetens, produktion, marknadsföring, försäljning, leverantörer och lokalförbrukning. 

 

Tema 5 

 

Framtid innehåller frågor som är kopplade till tillväxt, vision, utveckling och marknad. 
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