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Sammanfattning 
Titel 

Utvecklande av modell behjälplig vid problemdiagnostisering. 

Författare 

Fredrik Andréasson, Martin Berglund, Anders Limé, Victor Samuelsson 

Handledare 

Claes Svensson 

Nivå 

Kandidatuppsats 

Problemformulering 

Vilka är de övergripande problemorsaker som ligger till grund för de olika 
formerna av nedgång som drabbar företag? 

Syfte 

Företag som befinner sig i nedgång är i behov av en adekvat diagnos av 
problemen. Vi hoppas kunna underlätta diagnosprocessen och ge en mer 
nyanserad bild av olika nedgångsorsaker genom att skapa en klassificerande 
modell. 

Metod 

Vi ämnar använda oss av en explorativ ansats av kvalitativ art. Vi har utifrån ett 
antal olika källor konstruerat en modell som ska vara behjälplig vid identifiering 
av problemorsaker. 

Slutsats 

Förändringar i en eller flera av de tre huvudgrupperna teknologi, 
affärsidé/efterfrågan och resurseffektivisering ligger till grund för de olika 
problem som resulterar i en företagsnedgång. Genom att betrakta dessa vid 
diagnosarbetet minskar man risken att fokus hamnar på problem av underordnad 
betydelse. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När ett företag hamnar i nedgång är en identifiering av orsakerna till denna en 
förutsättning för att lösa problemen. Diagnosprocessen är central för svårt 
krisdrabbade företag som eftersöker en lämplig handlingsplan men är även viktig 
vid problemidentifieringen hos företag som ej befinner sig i lika akuta situationer. 

Företags specifika problem kan ta sig uttryck på många olika sätt. En alltför 
detaljerad genomgång av alla tänkbara händelser som kan leda till en nedgång 
skulle snabbt leda till en ohanterlig mängd information, särskilt om syftet är att 
söka gemensamma drag företag emellan som vägledning vid diagnosen och den 
efterföljande handlingsplanen.  

En problemidentifiering som grundar sig på intuition ställer inte enbart höga krav 
på företags- och omvärldskännedom. Den förutsätter att personen som uttalar sig 
inte låter sig färgas av företagsinternt maktspel eller fördomar. En person med 
mycket god insikt i ett företags interna processer, branschens egenheter och den 
relevanta marknadens föränderliga natur – och som ej låter sig påverkas av olika 
former av bias – besitter otvivelaktigt goda kunskaper och förutsättningar för att 
kunna uttala sig om problemet och dess orsaker. För att denna kunskap ska 
komma till sin rätt måste den dock betraktas och analyseras i en logiskt vettig 
ordningsföljd, så att de mest kritiska områdena beaktas först. Det är här modellen 
kommer in i bilden som ett tankeverktyg för att undvika förbiseende av 
grundläggande faktorer. 

För att mer effektivt kunna identifiera problemens orsaker kan en modell vara 
behjälplig för att undvika förhastade diagnoser. Modellen bör på ett överskådligt 
sätt presentera nyckelorsaker som en följd av förändringar på ett antal centrala 
områden. Med en sådan översikt skulle risken för missriktad problemfokusering 
kunna minimeras och diagnosprocessen effektiviseras.  

 

1.2 Frågeställning 

Eftersom arbetet ska leda fram till en användbar modell för klassificering av 
nedgångsorsaker bör den grundläggande problemformuleringen vara: 

Vilka är de övergripande problemorsaker som ligger till grund för de olika 
formerna av nedgång som drabbar företag? 
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1.3 Syfte 

Företag som befinner sig i nedgång är i behov av en adekvat diagnos av 
problemen. Vi hoppas kunna underlätta diagnosprocessen och ge en mer 
nyanserad bild av olika nedgångsorsaker genom att skapa en klassificerande 
modell. 
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2. Metod 

2.1 Ansats 

Vi ämnar använda oss av en explorativ ansats av kvalitativ art. Syftet med 
explorativa studier är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt 
problemområde och försöka belysa det aktuella området allsidigt.1 Det kvalitativa 
arbetssättet är lämpligt, eftersom dess tyngdpunkt i den kvalitativa metoden ligger 
på ökad förståelse. 

Denna metod ger också utrymme för en viss flexibilitet i undersökningen genom 
att man kan ändra på dess upplägg i takt med att förståelsen för problemet ökar.  
Det är möjligt att förändra dels de olika frågeställningarna och dels sättet som 
man närmar sig de olika undersökningsobjekten på. Under arbetets gång har vi 
gjort vissa justeringar i syftet som är förankrat i förutsättningarna för det 
explorativa angreppssättet. 

2.2 Val av teori 

Modellen vi ämnar skapa ska underlätta problemidentifiering varför 
turnaroundlitteratur är en lämplig utgångspunkt. Detta p.g.a. att denna illustrerar 
olika typer av företagsproblem på ett tydligt och åskådligt vis. Visserligen tar 
området turnaround sin utgångspunkt i kriser och problemsituationer av grövre 
karaktär än de problem som vi tar upp men utgör en bra grund för 
problemidentifiering.  

För att tydligare förklara problemens ursprung har vi även studerat modeller som 
belyser marknaden och dess omvärld. Genom att förstå vilken marknad som 
företaget agerar på och vilka förutsättningar som gäller på denna, kan företaget 
lättare bemöta potentiella problem. I det här sammanhanget kan ”Porter’s Five 
Forces” vara lämplig att använda.2 Vi har även valt att studera affärsidén då vi 
anser att den utgör en bra utgångspunkt när företag hamnar i problem. Vikten av 
att vara effektiv både internt och externt är av central betydelse för alla företag. 
M.a.o. är kombinationen ”göra rätt saker på rätt sätt” eftersträvansvärd. 

2.3 Modelltänkande 

En modell ska försöka återge en verklighetsbild med hjälp av ett antal faktorer. 
Det bör i sammanhanget poängteras att en modell inte är synonymt med 

                                                           
1 Holme, Solvang, ”Forskningmetodik”, 1997 
2 Porter, “Competitive Strategy”, 1998, Free press 
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verkligheten utan ska snarare belysa denna med centrala begrepp. Holme & 
Solvang sätter upp ett antal kriterier som en modell ska uppfylla.3 Relevanta för 
vår modell är enkelhet och fruktbarhet. Med enkelhet menas att den inte ska vara 
mer komplicerad än vad som behövs. Genom att den är fruktbar ska den bidra till 
att vidga förståelsen av det studerade fenomenet. Dessa krav har vi försökt att 
beakta vid skapandet av vår modell. 

Med hjälp av bl.a. turnaroundlitteratur har vi identifierat övergripande orsaker till 
att företag hamnar i nedgång. Vi har även försökt att klassificera problemen 
såsom orsakade av interna och/eller externa händelser i den mån detta är möjligt. 
Utifrån de problem som vi har identifierat har vi försökt finna övergripande 
grupper som påverkas och genomgår någon form av förändring. Det är dessa 
förändringar som är essensen i uppsatsen. För att i så stor grad som möjligt 
undvika onödiga klassificeringsproblem har vi försökt bygga modellen kring en 
inte alltför strikt uppdelning av problemorsaker. De bakomliggande 
resonemangen till denna uppdelning presenteras i kapitel 4.  

2.4 Modellens begränsningar 

Modellen har inte funktionen att lösa ett specifikt företags problem utan ska 
snarare försöka bidra till en god översikt inför diagnosarbetet. Genom att använda 
rådande teorier och modeller från de i teorikapitlet presenterade källorna ämnar vi 
kondensera och på ett överskådligt sätt utforma en modell över olika - som vi 
uppfattar det - relevanta problemområden. Marknaden och dess omvärld är 
mångfasetterad och ter sig ofta komplex varför en heltäckande analys inte är 
alldeles problemfri. Alla företagsproblem kan sägas vara situationsbetingade, 
d.v.s. den aktuella situationen har sina individuella villkor. Detta utesluter inte att 
sådana problemerfarenheter kan innehålla generella lärdomar som kan vara 
behjälpliga vid analysen av nya problemsituationer. 

                                                           
3 Holme, Solvang, ”Forskningmetodik”, 1997, Studentlitteratur 
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3. Teori 

Denna teoridel behandlar ett antal områden som via fördjupad analys kommer att 
ligga till grund för den modell som presenteras i kapitel 4. Innehållet i de 
presenterade källorna ger oss en bild av olika övergripande sorters faktorer som 
kan sägas utgöra den centrala anledningen till en mer eller mindre allvarlig 
nedgång i ett företag. Vi kommer för enkelhetens skull att kalla de mer eller 
mindre allvarliga nedgångarna – såsom t.ex. upplevs genom dalande försäljning 
eller höjda kostnader – för problem. De centrala anledningarna kallar vi för 
problemorsaker och sökandet efter dem för problemidentifiering. En annan i 
litteraturen återkommande term som dyker upp i samband med dessa begrepp är 
diagnos. 

Här är det lämpligt att tydliggöra vad vi i detta arbete menar när vi talar om 
problem och mer specifikt problemorsaker. Eftersom ursprungliga startskott till 
problem kan vara tidsmässigt avlägsna i förhållande till uppmärksammandet anser 
vi inte det vara helt praktiskt att försöka koncentrera studien på mycket specifika 
händelser som initierar en kedjereaktion som leder till en nedgång. Det är för vårt 
syfte mer relevant att tala om problem vars orsaker har vissa gemensamma drag 
som kan skönjas från fall till fall. Inledningens problemformulering talar således 
om ”övergripande problemorsaker” – orsaker som kan tänkas utgöra 
återkommande teman vid olika företagsproblem. 

Teori som förhåller sig till området turnaround anser vi vara en särskilt lämplig 
källa när det gäller att identifiera olika sorters problem och dess orsaker. Detta 
p.g.a. att framtagandet av en turnaroundstrategi kräver ett inledande diagnosarbete 
för att relevanta åtgärder ska kunna presenteras. De källor som har koppling till 
turnaround presenteras i detta kapitel eftersom de berör vissa nyckelorsaker som 
vi anser vara intressanta ur ett vidare – och inte nödvändigtvis krisartat - 
perspektiv.  

Vidare presenterar vi en del material som vi inför och under arbetet med modellen 
funnit vara relevant för förståelsen av såväl företagsinterna som mer omvärlds- 
och konkurrensbetonade problemorsaker. Således består teoridelen till viss del av 
material som lett oss in på de områden som vi analyserar och utvecklar i kapitel 4 
och till viss del av kompletterande material som varit behjälpligt vid analysen av 
de olika områdena. 

3.1 Angreppsområden 

Dr. Naresh R. Pandit vid Manchester Business School har framhållit att det 
förekommer svagheter i turnaroundforskares ”research design” – vilken 
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information som granskas och hur den tolkas. Han vidhåller att turnaroundstudier 
tenderar att fokusera på antingen: 4 

• Vilka specifika förändringar har i olika fall lett till en återhämtning? (content) 

• Varför har en specifik nedgång ägt rum? Vilka faktorer har spelat in? (context) 

• Hur leder en specifik förändring till återhämtning? (process) 

Pandit påpekar vidare att turnaroundstudier sällan försöker täcka in alla tre frågorna. 
Flertalet studier koncentrerar sig snarare på någon av dem. Det är den andra frågan som 
berör varför nedgången har ägt rum som är central ur diagnossynpunkt. Begreppen 
content, context och process hämtar Pandit från Andrew Pettigrew, professor inom 
strategi och organisation vid Warwick Business School, som rörande context påpekar 
att:  

“...much of the ‘why’ of change is derived from an analysis of inner and outer 
context...” 5 

Ett av de områden som enligt Pandit får för lite uppmärksamhet i studierna är den 
yttre kontexten som innefattar branschkarakteristik och makroekonomisk miljö. 

Användandet av termer såsom inre och yttre faktorer återkommer i Thompson & 
Stricklands ”Strategy Formulation And Implementation” från 1992.6 Här talas det 
bl.a. om external situation och internal situation. Den förra avser branschens 
konkurrensmässiga beskaffenhet och den senare avser företagets egenskaper och 
position på marknaden. 

3.2 Problemsymptom 

Mark R. Goldston – företagsledare och författare till boken “The Turnaround 
Prescription” - ligger bakom ett antal lyckade turnaroundprojekt, bl.a. för 
företaget Reebok.7 I boken nämner Goldston olika symptom som är viktiga att 
beakta inför problemidentifieringen. Ett antal av dessa ger ledtrådar till problem 
som kan vara av intresse ur ett mer generellt problemidentifieringsperspektiv:8  

Nyckelpersoner lämnar företaget: När flera nyckelpersoner under kort tid lämnar 
företaget är det en indikation på att företaget har eller kommer att få allvarliga 
problem. 

                                                           
4 Pandit, N.R., ”Some Recommendations For Improved Research on Corporate Turnaround”, M@n@gement, 
Vol. 3, No. 2, 2000 
5 Pettigrew, "The Management of Strategic Change", Basil Blackwell, 1988 
6 Thompson – Strickland, ”Strategy Formulation And Implementation”, 1992, Irwin 
7 Weintraub, ”The Battle of His Life”, BusinessWeek, 2002-03-18 
8 Goldston, ”The turnaround prescription”, 1992, Free Press 
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Nerslitna anläggningar: Eftersatt underhåll och uteblivna investeringar indikerar 
problem. 

Likviditetsproblem: Ett företag med problem har nästan alltid svårt att få pengarna 
att räcka till. 

För stora lager eller felaktig mix av produkter i lager: Avspeglar 
försäljningsproblem och otillräcklig förmåga att anpassa produktionen till 
försäljningen. Orsakar kapitalbindning och kassationer. 

Sjunkande (strypta) satsningar på utveckling och marknadsföring: Överdrivna 
kostnadsbesparingar inom dessa områden leder till försämrad marknadsposition 
och framtida konkurrenskraft. 

3.3 Problemidentifiering och diagnos 

Man måste skilja på symptom och de grundläggande orsakerna på problemen för 
annars riskerar man att bara eliminera symptomen och ej de egentliga orsakerna. 
Goldston belyser följande som vanliga orsaker till att ett företag har eller är på väg 
att få problem:9  

Dålig företagsledning: De flesta problem kan härledas till dålig företagsledning. 
Ledningen har misslyckats att anpassa, inrikta, utveckla och utnyttja företagets 
kompetens och resurser i förhållande till omvärldens krav och behov. Detta kan 
bl.a. bero på bristande kompetens, autokratiskt ledarskap, svag ledningsgrupp, 
bristande kontakt med verksamheten. 

Svag ekonomisk styrning: Bristande kunskap om vilka produkter som är 
lönsamma och genererar positivt kassaflöde. Företag med svag finansiell styrning 
brukar kännetecknas av otillräcklig, felaktig eller för sen information om hur 
verksamheten går samt av felaktiga kostnadsfördelningsprinciper. 

Konkurrens: Oförmåga att hantera konkurrens är en mycket vanlig orsak till att 
företag får problem. Man får svårt att klara sin produkt/marknadsstrategi (om 
sådan finnes) eftersom marknaden förändras. 

Höga kostnader: Förlorad kostnadseffektivitet är också en vanlig orsak till att 
företag får problem. 

Sjunkande efterfrågan: Om man inte kan anpassa sina resurser och sin produktion 
till sjunkande efterfrågan kvarstår produktionskostnaderna medan intäkterna 
minskar. Bestående nedgångar kräver strategiska anpassningar, t ex utveckling. 

                                                           
9 Goldston, ”The turnaround prescription”, 1992, Free Press 



 11

Växelkurser, räntor, fastighetspriser: Fastighetskrisen på 90-talet berodde på 
uppblåsta priser. Valuta- och ränte fluktuationer ger problem för företag som 
kommit i ”otakt”. 

Bristfällig marknadsföring: Otillräckliga marknadsföringsåtgärder, felriktade 
satsningar, bristfällig ”after sales service” etc kan ge stora problem. 

Stora satsningar/projekt som misslyckats: Stora projekt som misslyckats kan 
orsaka problem och förluster/uteblivna intäkter. 

Misslyckade företagsförvärv: Förvärv av företag kan många gånger leda till stora 
problem eftersom det är lätt hänt att köpa ett företag som är sämre än man trodde 
pga att man inte fått full insyn. 

Finansiella orsaker: En vanlig orsak är växtvärk, d.v.s. man säljer för mycket och 
klarar inte av att expandera verksamheten i samma takt. Kapitalbehovet kan inte 
täckas eller lånekostnaderna blir för stora. 

3.4 Porter’s Five Forces 

För att få en övergripande uppfattning om företagets omgivning, finner vi Porter´s 
Five Forces, vara en värdefull modell. Utifrån en tydligt förankrad bild av 
företagets externa miljö, med allt vad denna innefattar, ser vi modellen som ett bra 
analytiskt redskap. 

Porter’s Five Forces är ett användbart analysverktyg för att förstå konkurrensen på 
marknaden och erbjuder väsentlig karakteristik av branschen i fråga.10 Det är av 
centralt intresse att förstå dynamiken bakom rivaliteten på marknaden. Ju mer 
kunskap desto bättre förebygger företag olika kriser och företag som redan 
befinner sig i nedgång får bättre förmåga att hantera situationen och således säkra 
sin fortsatta existens. Företag som har en gedigen förståelse av de olika aktörernas 
relativa makt och vad som ligger bakom denna har ett direkt övertag vid olika 
problemscenarier. 

Det bör även i sammanhanget påpekas att modellen är något statisk i sin natur och 
således bortser från att konkurrensstrukturen inom branschen kan ruckas. Vidare 
bör man även understryka att olika former av samarbete förekommer företag 
emellan varför inte allt behöver ses ur en konkurrenskontext.  

                                                           
10 Grant, ”Contemporary strategy analysis”, 2002, Blackwell 
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Figur 3.1 – Porter’s Five Forces11 

 

Utanför själva branschen existerar dess omvärld. Denna makromiljö omfattar 
exempelvis nationella/internationella ekonomiska, teknologiska, politiska, 
juridiska faktorer etc.12 Denna miljö ligger utanför företagets kontrollsfär men är 
av central betydelse för branschen och närliggande branscher. Oförmåga att 
adaptera till externa orsaker resulterar i det korta perspektivet i kris och i det 
längre likvidation. Förståelse för makrofaktorerna och dess signifikans är av 
yttersta vikt och företaget bör i ett så tidigt skede som möjligt absorbera 
signalerna från denna sin omvärld. 

                                                           
11 Porter, “Competitive Strategy”, 1998, Free Press 
12 Grant, ”Contemporary strategy analysis”, 2002, Blackwell 
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Figur 3.2 – From environmental analysis to indusrty analysis13 

 

 

3.5 Konkurrensaspektens betydelse   

I Porter´s Five Forces spelar konkurrensfaktorn en nyckelroll. Vi har därför valt 
att mera grundläggande studera olika typer av konkurrenter/aktörer, sett ur ett 
företags perspektiv. Vidare är ur en konkurrenskontext de centrala strategiska 
vägval som står till buds av stor betydelse. Detta med utgångspunkt i att de vid 
konkurrensanalys är grundläggande och ständigt återkommande faktorer. Det är 
även av vikt att ha en övergripande förståelse för de spelregler och förutsättningar 
som normalt råder i varje stadium som företaget genomgår och befinner sig i. Med 
utgångspunkt i detta har vi valt att använda oss av produktlivscykeln som ett 
verktyg.   

Alla företag vill ha så stor del av marknaden som möjligt och när någon skjuter 
fram sina positioner sker detta normalt på bekostnad av något annat företags 
verksamhet. Konkurrens betraktas i marknadsekonomin som en betydelsefull 
morot. Det är konkurrensen som driver fram de bästa företagen – överlevarna. 
Konkurrens gynnar också den enskilde konsumenten och dennes köpkraft och 
åstadkommer därigenom samhällelig nytta ur olika aspekter. Konkurrens kan 
emellertid också ha förödande konsekvenser för enskilda företag och 
verksamheter. För flertalet företag är konkurrens mer en piska än en morot. Denna 

                                                           
13 Grant, ”Contemporary strategy analysis”, 2002, Blackwell 
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del kommer att beskriva och belysa olika konkurrensstrategier för framgång och 
externa samt interna faktorers påverkan på företagets konkurrenskraft. Företagets 
omvärld har en stor betydelse för i vilken riktning och med vilken framgång dess 
verksamhet utvecklas. I omvärlden/marknaden finns mer eller mindre gynnsamma 
förutsättningar, sett i ett konkurrensperspektiv. Konkurrens kan så att säga ha en 
mer eller mindre framträdande förankring i den omgivande makromiljön eller 
också mer gestalta sig som sprungen ur interna svårigheter, dvs en mer tongivande 
koppling till mikromiljön. Att företag hamnar i kris till följd av tuffa 
konkurrensvillkor är emellertid så gott som alltid en blandning av både externa 
och interna faktorers påverkan. Interna svårigheter leder vanligen till externa 
problem och vice versa, alltså en negativ spiral. 

3.5.1 Konkurrensstrategier 

Enligt Michael E. Porter finns det tre alternativa utgångspunkter för företag och 
verksamheter i syfte att göra dessa konkurrenskraftiga på marknaden: 14 

• Kostnadsledarskap 

• Differentiering 

• Nischfokusering 

Den förstnämnda handlar om att försöka åstadkomma en så hög 
kostnadseffektivitet som möjligt, vilken genomsyrar företagets alla komponenter, 
likt exempelvis marknadsföring, forskning, organisation etc. Utgångspunkten är 
att skapa utrymme för en möjlighet till lönsamhet, allt medan konkurrenterna 
istället genom rivalitet konkurrerar bort densamma. Differentiering handlar istället 
om att ge produkten/tjänsten unika kännetecken och attraktiva attribut. Desto mer 
unik produkt, desto större konkurrensfördelar.  

Ett praktiskt exempel från verkligheten är den senaste trenden inom 
dagligvaruhandeln med så kallade egna märkesvaror. ICA säljer till exempel sina 
egna märkesvaror ICA Handlarnas och KF/COOP gör det samma i form av 
exempelvis Blåvitt. Nisch handlar om att positionera sig mot och etablera sig 
inom specifika segment av marknaden eller mot specifika geografiska marknader. 
En fokusering på nisch kan ta sig många utgångspunkter. I grunden handlar det 
om att fokusera sin verksamhet och vinna konkurrensfördelar mot att vara 
specialist på ett mer ”smalt” område. En form av nisch kan utgå från 
kvalitetsfokusering och här kan nämnas det välkända sängföretaget Hästens 
Sängar, vilka valt att nischa sig mot det övre kvalitetssegmentet av presumtiva 
sängköpare. 

                                                           
14 Porter, “Competitive Strategy”, 1998, Free Press 
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Det finns emellertid också ett antal fundamentala risker med de olika strategierna 
för konkurrenskraft. Vad beträffar kostnadsledarskap är den mest framträdande 
risken att man riktar ett allt för stort fokus på kostnadsreducering och att man 
förbiser förändringar på marknaden. Ett allt för defensivt agerande kan komma att 
skada företagets utveckling. Att ”mjölka” kan om möjligt fungera under en 
kortare period, men vill man ha ett på sikt välmående företag, gäller det att vara 
uppdaterad mot rådande marknadsförhållande, både vad gäller forskning, 
produktutveckling, marknadskampanjer, iakttagande av förändrade preferenser 
hos de presumtiva kunderna etc. Att enbart jaga kostnader kan komma att 
utveckla sig till ett kortsiktigt tänkande. Tror man på företagets affärsidé är det 
viktigt att inta en offensiv hållning. Finns där attraktionskraft på marknaden 
kommer man likväl att tjäna pengar i det långa loppet, om än mycket mer. Större 
kassaflöde ger större utrymme och handlingsfrihet med möjlighet att skära 
kostnader. Differentiering har också sina brister, bland annat att konkurrensen från 
företag med en kostnadsledande strategi. Om exempelvis ett kostnadsledande 
företag presenterar mycket attraktiva priser för tilltänkta kundgrupper, kan detta i 
en förlängning innebära att faktorer likt märkes och leverantörslojalitet avtar. 
Stora kostnadsbesparingar kan komma att väga tyngre för kunden, i förhållande 
till den image, service eller andra attribut som det differentierade företaget och 
dess produkter erbjuder. En förändring på marknaden med mer krävande 
kundgrupper kan också innebära förändrade preferenser, vilket gör att företagets 
väldifferentierade produkter är känsliga för förändringar. Desto mer inarbetad och 
specifik image en produkt har, gör det också svårare att förändra inriktningen och 
marknadsföringen av densamma. 

3.5.2 Företagets omvärld 

Vad som är avgörande för en framgångsrik konkurrensstrategi handlar bland annat 
om hur den omgivande marknadens struktur och aktörer gestaltar sig. Företaget 
måste betrakta sin omgivning ur ett externt perspektiv med sig självt som en 
central aktör i mitten. Frågor av typen ”Vilken är vår marknad?”, ”Vilka är våra 
konkurrenter?”, ”Finns det några presumtiva köpare till våra produkter?”, etc. 
är samtliga exempel på centrala frågeställningar. En gedigen marknads och 
konkurrentanalys kan förstärkas av en SWOT-analys, vilken tar sin utgångspunkt 
i både externa och interna betydelser för framgång. I SWOT-analysen får 
företaget en medvetenhet om sin nuvarande status på marknaden. Analysen 
karaktäriserar företagets styrkor respektive svagheter, såväl som framtida 
möjligheter och hot.15 En analys av den omgivande konkurrensmiljön kan med 
fördel betraktas utifrån följande struktur:16 

Direkta konkurrenter – Företag och verksamheter, vilka erbjuder marknaden 
samma produkter/tjänster samt tillfredsställer samma preferenser. 

                                                           
15 Hill & O´ Sullivan, “Marketing 2nd Edition”, 1999, Longman 
16 Ibid 
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Indirekta konkurrenter – Företag och verksamheter, vilka erbjuder marknaden 
samma produkter/tjänster, men till skillnad från de direkta konkurrenterna 
tillfredsställer dessa företag andra preferenser hos kunden. 

Substitutes – Dessa företag erbjuder olikartade produkter/tjänster men 
tillfredsställer emellertid samma preferenser. 

New entrants – Dessa företag erbjuder olika typer av produkter och 
tillfredsställer samtidigt olika typer av preferenser. Ett exempel på new entrants 
kan vara ett företag som vunnit framgång och skapat sig ett välkänt namn med en 
viss produkt och därefter väljer att bredda varumärket till att också omfatta andra 
typer av produkter, vilka tillfredsställer andra typer av behov. 

3.5.3 Produktlivscykeln 
 
 

 

Figur3.3 – Produktlivscykeln17 

 

Det är ur ett företagsperspektiv även viktigt att studera produkt/företagslivscykeln 
och ställa sig frågorna: 

• I vilket stadium befinner sig vårt företag?  

• Tillämpar vi en korrekt strategi för vår verksamhet?  

• Applicerar vi en tillfredsställande verksamhetsstyrning och ett ledarskap som 
stämmer överens med företagets nuvarande problembild?  

                                                           
17 Porter, “Competitive Strategy”, 1998, Free Press 
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Produktlivscykelns fyra stadier, introduction, growth, maturity samt decline, 
karaktäriserar konkurrentsituationen ur ett generellt perspektiv.18 I det första 
stadiet är det normalt en låg grad av konkurrens med utgångspunkt i ett relativt 
fåtal aktörer, samtidigt som denna fas också kan sägas vara den mest riskfyllda, då 
de aktörer som finns på marknaden är pionjärer. I nästa fas återses fler aktörer och 
en ökande grad av konkurrens. Growth-stadiet innefattar även en rad 
konsolideringar såväl som avvecklingar. I maturity-fasen sker en tydlig inriktning 
på mer av differentiering med inriktning på exempelvis private brands och dylikt 
samtidigt som priskonkurrensen fördjupas. I decline-fasen minskar antalet 
konkurrenter successivt, till följd av avveckling och konkurser. Genom 
exempelvis nischfokusering ökar chanserna till ytterligare verksamhetsår, vilket 
kan reflekteras av att priserna vanligen stiger och marginalerna förbättras i den 
senare delen av nedgångsfasen.  

Med utgångspunkt i dessa fyra grupperingar får företagen en god överblick av den 
omgivande marknaden. Dessa aktörer utgör det externa ”trycket” på ett presumtivt 
krisföretag. Under förutsättning att vi har en väl fungerande inre organisation och 
att företaget uppfyller samtliga sina interna åtaganden på ett effektivt och 
tillfredsställande sätt, kan konkurrenternas externa påverkan ses som det 
opåverkbara, d v s det som företaget i sig självt utifrån den yttre affärsidé som 
tillämpas, inte kan råda över.  

3.6 Inre och yttre effektivitet/affärsidé 

För att få en bild av företagets nuvarande status på marknaden, är det av vikt att 
studera företagets prestationer och framgång, sett utifrån både ett externt och ett 
internt perspektiv. Detta utgår grundläggande från företagets totala effektivitet; 
dels hur väl företaget utnyttjar sina interna resurser men även hur väl man 
implementerar dessa resurser utifrån marknadens preferenser. Med utgångspunkt i 
detta har vi valt att använda oss av affärsidésynsättet – inre och yttre 
effektivitet/affärsidé. 

Vanligen talar man om inre och yttre effektivitet såväl som inre och yttre 
affärsidé. Den yttre effektiviteten handlar kortfattat om att göra rätt saker och den 
inre effektiviteten om att göra dessa saker på rätt sätt.19 Uttryckt i andra termer 
kan sägas att den yttre effektiviteten utgår från hur väl produkten tas emot av 
marknaden. Relationen mellan produkten/tjänsten och företagets resurser och 
kompetens ger en indikation på hur effektivt företaget anskaffar, framställer och 
säljer de efterfrågade produkterna och är med andra ord ett mått på företagets inre 
effektivitet. Tillsammans utgör den yttre och den inre effektiviteten företagets 
totala effektivitet.  

En affärsidé kan beskrivas med hjälp av begreppen marknad, produkt/tjänst, samt 
resurser. Den yttre affärsidén utgår från de yttre omständigheter, vilka är 

                                                           
18 Ibid 
19 Bruzelius & Skärvad, ”Integrerad organisationslära”, 1995, Studentlitteratur 
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företagets förutsättningar och anger den marknad, dit företaget vänder sig med 
sina produkter och/eller tjänster samt vad man erbjuder kunderna. Den inre 
affärsidén å sin sida anger istället på vilket sätt företaget utnyttjar sina resurser 
och sin kompetens för att förädla, marknadsföra och leverera sina 
produkter/tjänster.  

De båda begreppen tycks vara snarlika, skillnaden kan sägas bestå i att affärsidén 
ses som en målsättning eller om man så vill en plan, medan effektiviteten mer kan 
betraktas som en reflektion av de faktiska förhållandena. Om företaget innehar en 
låg yttre/inre effektivitet krävs det en förändring av den yttre/inre affärsidén. En 
påverkan, med utgångspunkt i det externa konkurrenstrycket kräver således en 
förändrad yttre affärsidé, vilket vanligen innebär en helt ny 
verksamhetsinriktning. Nedanstående matris beskriver olika typer av 
företagskaraktärer med utgångspunkt i en hög/låg inre respektive en hög/låg yttre 
effektivitet. 

 
 

 

Figur 3.4 - Samspelet mellan Yttre och Inre Effektivitet20 

I det framgångsrika företaget är effektiviteten hög både ur ett inre och yttre 
effektivitetsperspektiv. I det strävsamma företaget är hög inre effektivitet 
företagets styrka. Det underpresterande företaget har en låg inre effektivitet och en 
hög yttre effektivitet. Företag med denna sistnämnda utgångspunkt kan också vara 
företag av mer snabbt expansiv karaktär.   

För att knyta an till Porters konkurrensstrategier, kan sägas att yttre effektivitet, i 
strategiska termer kan betraktas som företagets strategiska position. Precis som 

                                                           
20 Bruzelius & Skärvad, ”Integrerad organisationslära”, 1995, Studentlitteratur 
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tidigare nämnts kan detta sägas vara företagets offensiv. Yttre effektivitet har i 
vissa sammanhang definierats som kundvärde, d.v.s. i vilken grad företagets 
prestationer motsvarar kundernas krav. Den inre effektiviteten mäts samtidigt 
vanligen med utgångspunkt i kostnadseffektivitet. Porters förslag till 
kostnadsledarskap som en strategi för att skapa konkurrenskraft kan sägas betona 
den inre effektivitetens betydelse medan differentiering och nischfokusering mer 
kan sägas belysa vikten av yttre effektivitet. De två sistnämnda 
konkurrensstrategierna har en mer marknadsnära förhållning och ser betydelsen 
av makromiljön som källa till konkurrenskraft medan kostnadsledarskap mer har 
en defensiv karaktär med fokus på företagets mikromiljö. 

Faktum är att den yttre effektiviteten vanligen intar en betydande andel av den 
totala effektiviteten i flertalet företag. Precis som tidigare framhållits finns det 
brister i ett kostnadsledarskap. Visserligen är det viktigt att precis som den inre 
effektiviteten belyser, att göra saker rätt, men vanligen är det långt viktigare att 
göra rätt saker.21 

                                                           
21 Bruzelius & Skärvad, ”Integrerad organisationslära”, 1995, Studentlitteratur 
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4. Modell 

För att kunna utforma en användbar modell som i en logisk ordningsföljd tar upp 
de viktigaste och mest övergripande kritiska områden som presenteras i 
litteraturen måste vissa sammankopplingar göras. Det räcker dock inte att enbart 
lista tänkbara problemorsaker – man måste dessutom kunna se problemen uppstå i 
en relevant kontext – de förutsättningar, tankesätt och omgivningsfaktorer som 
rådde vid olika tidpunkter innan och under nedgången. För att möjliggöra 
kartläggningen av denna kontext krävs en genomgång av förändringar inom 
företaget och den påverkande omvärlden för att leda in diagnosen på rätt spår och 
viktigast av allt – undvika att koncentrationen hamnar på irrelevanta områden. 

Inledningsvis bör ett problem betraktas från ett relevant tidsperspektiv för att 
undvika förlust av värdefull analystid genom att granska överflödig och föråldrad 
information. Följaktligen bör man undvika att välja ett tidsperspektiv som inte 
sträcker sig tillräckligt långt bak i tiden. Ett alltför snävt tidsperspektiv skulle 
kunna medföra att viktiga nyckelorsaker till nedgången och krisen förbises.  

Riskerna med att välja ett tidsperspektiv som sträcker sig för långt bak i tiden bör 
även beaktas. Förslagsvis kan en tidigare nedgång visa sig vara en mycket 
värdefull ledtråd i analysarbetet – faran uppstår dock i de fall den tidigare 
problematiska situationen haft andra bakomliggande orsaker. Om en tidigare 
återhämtning ägt rum bör man noggrant studera all historisk information kring 
den. Detta torde vara ett lämpligt medel att avgöra huruvida dess natur är relevant 
besläktat med den nuvarande krisen. 

Det kan vidare vara av värde att inte enbart begränsa sig till observation av 
marknaden för direkta konkurrenter och substitutprodukter utan även beakta mer 
avlägsna konkurrenter och händelser. 

För överskådlighetens skull kommer rubrikerna i detta kapitel korrespondera till 
motsvarande delar i modellen (figur 4.1). 

4.1 Interna och externa händelser 

Arbetet med att identifiera var ett problem har sina rötter och vilka vägar det har 
tagit underlättas om man upprättar en distinktion mellan det vi har valt att kalla 
interna och externa händelser.  

Interna händelser avser de beslut och processer som äger rum inom företagets 
sfär. Externa händelser avser sådant som försiggår i företagets omvärld. De båda 
perspektiven är mycket nära knutna till varandra då händelser som äger rum i 
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omvärlden påverkar företaget samtidigt som företagets aktioner bidrar till 
förändringar i omvärldens makroklimat. All konkurrens på marknaden tar sig 
uttryck i interaktion mellan det interna och det externa perspektivet. Således kan 
även händelser på mer avlägsna och indirekta marknader utgöra en del av 
samspelet mellan den interna sfären och den externa miljön.  

Generellt sett upptar gruppen av totalt internt förankrade orsaker precis som 
gruppen av totalt externt förankrade orsaker relativt blygsamma roller, vid studier 
av krisdrabbade företag. Vanligen är anledningen till företagskriser en 
kombination av den yttre, externa omgivningen och de inre, interna funktionernas 
negativa påverkan av verksamheten. Brister i det interna arbetet står vanligen i 
nära korrelation till den yttre, externa omgivningens påverkan. Att exempelvis 
göra ”rätt” saker på fel sätt, med utgångspunkt i en hög yttre effektivitet och en 
låg inre effektivitet, innebär naturligtvis att även externa faktorer på sikt kommer 
att skapa bekymmer för företaget – detta med utgångspunkt i att företaget blöder 
internt. Förr eller senare leder låga inre eller yttre effektiviteter till att företaget 
hamnar i kris om inte det finns en insikt och förändringsbenägenhet i företaget.22  

Företagskriser som härrör sig till antingen huvudsakligen externa eller interna 
faktorer är vanligen inte kopplade till problem i effektivitet eller affärsidé utan tar 
istället sin utgångspunkt i andra faktorer, vilka kommer att belysas och 
exemplifieras i detta delkapitel. Även om samverkan mellan interna och externa 
faktorer utgör huvudfokus för de återstående delarna av modellen är det för 
helhetens skull lämpligt att belysa möjligheten för en – ofta dramatisk – nedgång 
och därtill följande kris att kunna betraktas som antingen helt externt eller helt 
internt orsakad.  

4.1.1 Interna extremorsaker 

Nedanstående rubriceringar bringar struktur i och kring dessa internt dominerande 
faktorer och belyser samtidigt problemområdena med hjälp av exempel hämtade 
från verkligheten. 

Korruption & Svindel  

Problemområden i form av kriminalitet och andra oegentligheter härrör 
naturligtvis på ett påtagligt sätt till gruppen av internt rubricerade krisfaktorer. Ett 
relativt nyligen aktuellt exempel är revisionsskandalerna med Enron och 
Anderson.23 För dessa företag innebar de icke överensstämmande revisioner som 
uppdagades, att de båda företagen hamnade i en förtroendekris, vilket visade sig 
vara förödande. Ytterligare exempel är den bolagsplundring som genomfördes vid 
den så kallade Trustorhärvan. Huvudmännen i skandalen lyckades köpa 

                                                           
22 Bruzelius & Skärvad, ”Integrerad organisationslära”, 1995, Studentlitteratur 
23 Jonsson, ”Enronkraschen skakar Amerika”, Dagens Industri, 2002-01-28 
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aktiemajoriteten i bolaget Trustor med hjälp av företagets egen kassabehållning, 
vilket sedermera kom att leda till att bolaget hamnade under likvidation.24  

Centraliserad företagsstyrning 

Ett centraliserat ledarskap och en centraliserad företagsstyrning kan få förödande 
konsekvenser för företag och verksamheter. I företag där verksamhetens operativa 
funktioner är starkt knutna till en enskild ledargestalt, vilken besitter kunskap om 
närmast allt i organisationen, inklusive detaljer, förefaller en succession vara 
mycket svår att genomföra. I entreprenöriellt starka företag i tillväxtfasen är det 
mycket vanligt att en och samma person är både ägare, verkställande direktör, 
visionär etc. I vissa fall kan man de facto sätta likhetstecken mellan denna 
enskilda person och företaget självt, d.v.s. entreprenören är bokstavligt talat det 
samma som företaget. Om denna person, som ensam har kunskap om hur 
företagets ska drivas plötsligt rycks bort kan företaget komma att stå inför en 
plötslig kris, vilket också Goldston poängterar. Företaget kan visserligen tillsätta 
nya direktörer, med uppgift att framledes förvalta verksamheten, men då hamnar 
företaget omgående i ett nytt stadium av förvaltarskap. Detta kan komma att skapa 
bekymmer i organisationer med ett starkt entreprenöriellt fokus. Även om 
liknande exempel är mer ovanliga i större företag, finns det ändå undantag. 
Stenbeckssfären är ett exempel. Jan Hugo Stenbeck var styrelseordförande i så 
gott som samtliga bolag i Invik och Kinnevik-koncernerna. Hans ledarskap hade 
ett tydligt fokus på entreprenörskap och var starkt präglat av visioner. Flera av 
företagen i sfären var och är knutna till sektorer i näringslivet med stark betoning 
på nytänkande och tillväxt.25 När en person som Stenbeck går bort skapas en 
tydlig kris då betydande personella resurser om hur företagen ska drivas och 
utvecklas går förlorade. 

Övrigt 

Övriga typer av internt förankrade kriser är exempelvis interna konflikter på 
arbetsplatsen. En dålig företagskultur präglad av exempelvis alienation till arbetet, 
management-by-fear, påtaglig lönediskriminering eller annan negativ påverkan, 
kan inte bara leda till konflikter, försämrad arbetsmoral och sjukfrånvaro, utan 
kan också leda till en total företagskris, i form av vilda strejker, massuppsägningar 
etc. Vad gäller strejk är det viktigt att skilja på vilda strejker, knutna till en viss 
arbetsplats å ena sidan och nationella/regionala strejker, med utgångspunkt i 
centrala förhandlingar mellan fackförbund å andra sidan. 

4.1.2 Externa extremorsaker 

Helt externa orsaker kännetecknas av att de ligger helt utanför företagets kontroll. 
Det finns ingen möjlighet att förutse och förbereda sig på händelsernas följder. 
Givetvis spelar element som risktagande ur ett ägarperspektiv och ren och skär 
otur in i detta sammanhang. Det är lätt att anklaga ett företag för att inte ha lyckats 

                                                           
24 Lindstedt, ”Svindlande affärer”, 2000,  Bokförlaget DN 
25 Andersson, ”Stenbeck”, 2000, Norstedts 
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förutse vissa händelser. Sådana anklagelser bör dock betraktas utifrån faktumet att 
man i efterhand har tillgång till alla fakta – svårare är det att sätta sig in i 
företagets kunskapsnivå och dåvarande bedömning av vilka risker man ansåg sig 
handskas med. 

Terror 

Ett terrordåd ligger helt utanför företagets kontroll. Händelserna den 11 sep 2001 
hade inget företag givet historiska erfarenheter före denna tidpunkt förutsett. Detta 
fick förödande konsekvenser för flygindustrin i form av kraftigt reducerat antal 
passagerare och ökade investeringar i säkerhet. Under denna punkt vill vi också 
nämna krig/väpnade konflikter. En väpnad konflikt föregås oftast av en 
upptrappning innan någon part tar till vapen och företag som berörs av konflikten 
har tid på sig att omlokalisera sig.  

Naturkatastrofer 

Jordbävningar, orkaner, översvämningar etc. räknas in i kategorin helt externa 
orsaker även om det i vissa fall kan tyckas att ett företag bör utvärdera riskerna 
med platsen innan de lokaliserar t.ex. en ny fabrik i ett område som klassas som 
en högriskzon i förhållande till andra platser. Som företagen belägna i Silicon 
Valley vittnar om sker en avvägning av sådana risker där man bedömer dessa som 
förhållandevis små. Liknande resonemang kan appliceras när man diskuterar 
riskerna med att etablera företaget i offentliga byggnader med signifikant 
symboliskt värde. 

Politiska beslut 

Går till viss del att påverka med lobbying, dock har inte alla företag (särskilt 
medelstora och små företag) denna möjlighet. Exempel på sådana beslut kan vara 
införande av fiskekvoter. I fallet med fiskekvoter måste man beakta att 
möjligheten till inskränkning i kvoterna finns då fiskbeståndet måste värnas, nu 
senast torsken. Skatter påverkar också verksamheten. Arvsskatten gör att delar av 
det egna kapitalet går till skatt vid en överlåtelse av ett familjeföretag, höjd moms 
gör att mer pengar går till staten. En ökad inflation är negativt för företag som har 
en stor export. När taxfree-försäljning förbjöds inom EU förlorade många rederier 
passagerare och om möjligt lades många linjer om så att ett kort ”stopp” utanför 
EU möjliggjorde fortsatt taxfree-försäljning. 

Revolution/diktatur 

En revolution i ett land med diktatur som följd är förödande för det företag som är 
beroende av den fria marknadens möjligheter och spelregler. 
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4.2 Förändring 

Vilka sorters förändringar har inträffat som orsakat de nuvarande problemen? 

Detta är nyckelfrågan som leder in på de områden som utgör den centrala 
förgreningen i modellen. Det är dock först lämpligt att kommentera frågans 
utformning. Inledningsvis måste ambitionen vara att identifiera de viktigaste 
förändringarna som inträffat under den relevanta tidsperioden. Vad beträffar 
orsakerna till problemen är identifieringen av dessa slutmålet med hela processen. 

Förändringar sker oupphörligt på marknaden och det företag som inte håller 
jämna steg med den externa dynamiken löper ständigt risken att bli omsprunget av 
konkurrenterna. Denna dynamik kan hänföra sig till förändringar inom följande 
undergrupper:  

! Teknologi 

! Affärsidé / Efterfrågan 

! Resurseffektivitet 

Tanken är att olika sorters problemorsaker ska kunna inordnas som följder av 
förändringar som sker inom dessa tre grupper. Det är intressant att betrakta 
förändringar inom dessa grupper, eftersom de är av övergripande natur och 
företag undviker således att endast lösa problem av sekundär karaktär. Utifrån en 
betraktelse av företaget som en central gestalt i en föränderlig omvärld ser vi 
dessa tre övergripande områden som viktiga faktorer för framgång. Med 
utgångspunkt i vårt interna/externa perspektiv av problemfaktorer och på basis av 
den litteratur samt de modeller vi valt att studera finner vi denna rubricering 
lämplig. De tre grupperingarna sammanfattar alla de komponenter av intern/extern 
karaktär som är av betydelse vid problemidentifiering. Istället för att räkna upp 
problemen som en lång tänkbar lista kan det vara av värde att dela in dem i 
grupper för att underlätta beslut om åtgärder. Dessa områden avser täcka in 
förändringar som kan ligga till grund för problematik via samspelet mellan den 
externa omvärlden och den interna sfären. De tre grupperna bör ej ses som 
enskilda element utan bör istället betraktas utifrån en helhetsbild då det delvis 
råder en växelverkan mellan de olika grupperna. 

4.2.1 Teknologi 

Teknologiska innovationer och nytillskott på marknaden är en vanlig anledning 
till att företag och produkter snabbt hamnar i nedgångsfasen av produktlivscykeln. 
Att teknologiska innovationer ger upphov till företagsproblematik och kriser kan 
till synes ses som externt förankrat, men faktum är att de interna funktionerna 
förefaller spela en nog så viktig roll. Antingen bedriver man en mycket bleklagd 
forskning och produktutveckling eller också har man en mycket dålig uppfattning 
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om den externa omgivningen och dess aktörer, vilket kan kopplas till Goldstons 
resonemang gällande sjunkande (strypta) satsningar på utveckling. 

Teknologi är ett område vilket mycket snabbt kan förändra konkurrenssituationen 
och marknadsförhållandena, vilket både Porter och Goldston poängterar. Ett 
företag som för inte länge sedan befann sig i tillväxtfasen kan mycket snart 
befinna sig i nedgångsfasen om man inte företar sig en aktiv forskning och 
utveckling, samtidigt som man har ett begrepp om rådande trender och 
innovationer med utgångspunkt i en kartläggning av redan etablerade 
konkurrenters samt nya innovatörers verksamhet. Forskning måste vara en 
naturlig del av verksamheten och utgöra en självklar del av budgeten om inte man 
vill bedriva sin verksamhet som ett högriskprojekt. Forskning skall bedrivas 
kontinuerligt - när företaget väl befinner sig i nedgång är det ofta redan för sent. 
När företag med forskningsintensiva och teknologiskt förankrade produkter väl 
befinner sig i nedgångsfasen återstår vanligen bara att maximera kassaflödet och 
”mjölka” den marknad som fortfarande finns kvar innan avveckling samt undvika 
investeringar.26  

Ett andra sätt är en direkt avveckling, vilket Porter benämner divest quickly.27 
Övriga alternativa strategier för företag i nedgångsfasen – nischpositionering samt 
marknadsledarskap förefaller svårare att tillgripa ur ett teknologiskt inriktat 
företagsperspektiv. Detta med utgångspunkt i att de som för bara ett litet tag sedan 
var mer eller mindre jämbördiga konkurrenter numera befinner sig flera steg före 
produkt- och utvecklingsmässigt. Även om krisen är externt förankrad i form av 
fallande efterfrågan, krympande marknadsandelar etc., så är den vanligen internt 
betingad i form av en kombination av bristande marknadskännedom och 
inskränkthet samt undermålig forskning. För att belysa teknologiska förändringars 
snabba påverkan på företag kan det klassiska exemplet Facit vara passande att 
återge. 

1924 började Aktiebolaget Åtvidabergs Industrier tillverka räknesnurror under 
namnet Facit.28 På 1950- och 60-talen stod företaget på höjden av sin framgång. 
Företaget var en världskoncern med dotterbolag och agenter i 130 länder. 
Dotterbolaget AB Facit kom att dominera moderbolaget och företaget kom 
sedermera att byta namn till AB Facit. 1970 nådde företaget ett rekordår och utåt 
sett tycktes man ha all anledning att vara stolt. Både företaget och samhället 
Åtvidaberg var placerat på världskartan. Kort efter kulmen, tog emellertid 
företagets utveckling en drastisk vändning och Facitkrisen blev ett vedertaget 
begrepp. Varför? I slutet av 1960-talet inledde Facit ett samarbete med japanska 
Sharp vilket ledde till framtagandet av en elektronisk bordsräknare, stor som en 
nutida kassaapparat. Indikationer fanns således som pekade på att den klassiska 
räknesnurran behövde uppdateras och från företagets sida trodde man väldigt 
starkt på att den nyutvecklade elektroniska maskinen skulle hävda sig bra i 
konkurrensen med japanerna. Detta visade sig emellertid vara helt felaktigt. Facit 

                                                           
26 Porter, “Competitive Strategy”, 1998, Free Press 
27 Ibid 
28 Nöring, ”Räknemaskinens uppgång och fall”, Papper och Kontor, Nr 4 2000 



 26

klarade inte av den snabba övergången från mekanik till elektronik, och 
förklaringen låg i att man under lång tid hade stuckit huvudet i sanden och inte 
insett att utvecklingen hade hunnit ikapp dem. Omvärldsanalysen var långt ifrån 
tillfredsställande och utvecklingsmässigt låg man långt efter japanerna. Trots att 
tillverkningen av elektronräknare på allvar kom igång lyckades man aldrig bemöta 
konkurrensen från Japan, där utvecklingen var långt framskriden. Från 
Facitledningens sida trodde man in i det sista på räknesnurrans framtida 
överlevnad. Den elektroniska räknesnurran betecknade man t.o.m. som en 
modenyck. Det hela slutade med att företaget såldes till Electrolux, men snart stod 
hela koncernen inför en påtaglig kris och följande likvidation.29 Räknesnurran 
hade totalt spelat ut sin roll, och miniräknaren kom att bli var mans egendom. 

Facit är alltså ett tydligt exempel på teknologins starka påverkan på 
konkurrenssituationen. Teknologin driver snabbt fram en extern hotbild, vilket 
ställer krav på en hög inre effektivitet med betoning på forskning och 
omvärldsanalys.  

Generaliserad klassificering av teknologi i modellen 

♦ Missriktad uppdatering: Företaget genomför teknologiska reformer eller 
avsätter betydande resurser för utveckling av teknologiska aspekter i 
produktionen som ej har god korrelation till marknadssituationen. 

♦ Långsam uppdatering: Företaget följer till en viss nivå med i de kritiska 
teknologiska förändringarna – men har problem p.g.a. svårigheter med att hålla 
jämna steg med utvecklingen. 

♦ Utebliven uppdatering: Företaget ignorerar totalt kritiska teknologiska 
utvecklingar vilket kan medföra totalt bortfall från den aktuella marknaden. 

4.2.2 Affärsidé / Efterfrågan 

Affärsidén är nödvändig för företagets existens och dess framgång på marknaden. 
En lämplig allegori i sammanhanget skulle vara att likna den vid ryggraden som 
bär upp företaget och som på ett naturligt vis utgör någon form av stomme. En 
annan benämning skulle vara fastställande av bolagets primära mål som hela tiden 
är närvarande vid den så viktiga strategiformuleringen. Med andra ord är 
affärsidén ett grundläggande element i företagets paradigm som anger hur det ska 
verka på marknaden – de så livsavgörande konkurrensfördelarna.  

En viktig faktor att ta hänsyn till vid konceptarbetet är identifierandet av vilken 
fas som företaget befinner sig i, eftersom olika premisser råder och är av olika 
vikt beroende på vilket stadium företag befinner sig i. Affärsidén anger vad som 
ska vara dess levebröd, nämligen vilka produkter som ska produceras, vilka som 
är deras kunder och slutligen på vilket sätt man ska använda resurserna för att 
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uppnå de önskade effekterna. Många av dagens företag saknar en explicit 
affärsidé, där medarbetarna visserligen har en intuitiv känsla av fragment av 
denna men saknar en övergripande helhetsbild. Detta påpekar konsult Bo Arpi i 
boken Turnaround Management. Företag som lägger ner tid och resurser att få till 
stånd en väl genomarbetad affärsidé misslyckas många gånger med att förankra 
konceptet till övriga medlemmar i organisationen.30  

Efterhand som företaget expanderar till nya marknader och produkter behöver 
affärsidén uppdateras. Företag som diversifierar sin verksamhet genom olika 
förvärv tappar många gånger sitt fotfäste genom att ej beakta sin nuvarande 
affärsidé och huruvida det nya komplementet kan anses förenligt med rådande 
koncept. I sammanhanget kan Goldstons resonemang om misslyckade 
företagsförvärv vara värt att återknyta till. Företag som hamnar i olika former av 
kris befinner sig inte så sällan i perifera områden långt borta från företagets 
egentliga kärna. I sådana fall är en analys av affärsidén av stor vikt och utgör en 
central och naturlig utgångspunkt. Genom en sådan granskning kan företaget hitta 
tillbaka till sin kärna och återgå till lönsamhet.  

Viktigt för alla företag oavsett vilken bransch dessa befinner sig inom är en klar 
fokusering på marknaden och dess behov. Alltför ofta anammar företagen ett 
strikt introvert tankesätt och misslyckas därigenom att nå någon egentlig 
framgång.31 Förutsättningen för alla företags fortsatta existens är att inte endast 
betrakta produkterna utan även utveckla ett kundperspektiv och finna en 
överensstämmelse mellan de två. En grundläggande förutsättning för ett sådant 
scenario är att man får samtliga resurser inom företaget att samverka på ett så 
lönsamt vis som möjligt.  

Affärsidén bör spegla rådande marknad och dess förutsättningar och möjligheter. 
Marknadsdynamiken ter sig många gånger diffus och svårpenetrerad varför arbete 
av denna natur är av yttersta vikt. Här kan Porters Five Forces vara behjälplig och 
förhoppningsvis skapa en mer nyanserad bild av branschen i fråga och dess olika 
aktörer.32 En aspekt av intresse när bolag använder denna modell som 
analysverktyg för att belysa olika fenomen är dess begränsningar. Den har som 
utgångspunkt att konkurrens och rivalitet är de enda kontexter som företag kan 
befinna sig i, men det finnas även tillfällen där olika grader av samarbete och 
partnerskap förekommer. En gedigen kunskap om kundernas olika behov är av 
yttersta vikt, vilket kan summeras på följande sätt: det viktigaste är inte att göra 
saker rätt utan att göra rätt saker. 

Under 1990-talet etablerades i Malmö ett företag vid namn Meaning Green. 
Företagets verksamhet innefattade drift av snabbmatsrestauranger med inriktning 
på vegetarisk kost.33 Flera intressenter och riskkapitalister anslöt sig till det som 
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man trodde skulle bli ett vegetariskt McDonald´s. Restauranger etablerades i flera 
sydskånska städer, såväl som i Stockholm och även London. Att företaget efter 
bara ett antal verksamhetsår stod inför en påtaglig kris, vilken sedermera kom att 
leda till avveckling, föreföll svårt att härleda till den inre affärsidén. Med 
utgångspunkt i affärsidé och effektivitetssynsättet, vilket redogjorts för i 
teorikapitlet, byggde företaget upp en till synes mycket god inre effektivitet. Att 
företaget efter bara ett fåtal verksamhetsår stod inför en påtaglig kris är därför 
direkt svårt att härleda till interna brister och svårigheter. Det kan dock tänkas att 
entreprenörerna redan i ett inledningsskede omgav sig av operativa Ja-sägare, men 
detta är naturligtvis bara spekulationer. Den yttre affärsidén var tillsynes väl 
förankrad. Man skulle sälja vegetarisk kost och tillgodose de preferenser som 
snabbmatssegmentets kundgrupper eftersöker. Krasst sett hade företaget inga 
direkta konkurrenter, i den meningen att det inte fanns några liknande koncept på 
marknaden. Renodlade vegetariska fastfood restauranger var en relativt unik 
företeelse. 

Indirekta konkurrenter och substitutes fanns det å andra sidan gott om.34 Indirekta 
konkurrenter, fanns i form av alla traditionella restauranger med inriktning på 
vegetarisk kost, likväl som traditionella dagligvarubutiker med färdiga 
måltidslösningar av vegetarisk kost. Substitutes, gestaltade sig i form av 
McDonald´s, Burger King och andra snabbmatskoncept, vilka tillfredsställde 
samma preferenser hos kunden – snabbhet, enkelhet, prisvärt, men huvudsak i 
form av andra produktalternativ, även om McDonald´s förvisso numera även har 
vissa vegetariska måltidsalternativ. New entrants, var däremot mera ovanligt. 
Företag som säljer olika typer av produkter och tillfredsställer olika typer av 
preferenser, tycks mycket svårt att förena i restaurangbranschen. Om detta skulle 
lyckas förefaller man behöva flera alternativa matsedlar, flera matsalar och 
miljöer, alternativa priskategorier, olika servicegrad etc. Meaning Greens 
utgångspunkt var i grunden att det fanns ett antal grundläggande preferenser hos 
den traditionella snabbmatskonsumenten och genom att attrahera dessa 
konsumenter med en revolutionerande produkt inom segmentet skulle man skapa 
sig en nischposition. Vad allting föll på var att produkten aldrig kom att attrahera 
konsumenterna. Man hade så att säga valt en felaktig kanal för försäljning av 
vegetarisk mat. Utifrån ett konkurrensperspektiv fanns där förutsättningar att 
lyckas. Att där inte fanns några direkta konkurrenter på marknaden är naturligtvis 
ett tydligt skäl till att skapa utrymme för konceptet. Det finns emellertid både för 
och nackdelar med att vara pionjär. Fördelarna om konceptet lyckas är naturligtvis 
tydliga, nackdelarna å sin sida är det större risktagandet det innebär att vara 
testprojekt. Företaget föll inte på en misslyckad marknads och konkurrentanalys, 
utan istället var det den yttre affärsidén som helt enkelt visade sig vara 
misslyckad. 
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Generaliserad klassificering av affärsidé / efterfrågan i modellen 

♦ Förlorad affärsidé: Företaget förlorar fokus på den tidigare framgångsrika 
affärsidén – t.ex. som en följd av breddning av produktsortimentet som sträcker 
sig in på nya marknadsområden. 

♦ Föråldrad affärsidé: Företagets affärsidé är i behov av uppdatering och 
omformulering som en följd av utvecklingar på marknaden. 

♦ Felaktig affärsidé: Företagets affärsidé var misslyckad från början och kräver 
radikal omformulering.  

4.2.3 Resurseffektivisering 

Resurseffektivisering är en del av företagets inre effektivitet och innefattar 
företagets resurser och kompetenser med vilka företaget tillverkar och säljer 
produkten/tjänsten. Integrationen mellan företagets resurser och 
produkten/tjänsten utgör företagets inre effektivitet35, vilket beskrivs i 
teorikapitlet. Begreppen resurs och kompetens innefattar såväl kapital och 
realkapital som ”know-how” och naturresurser, dvs de klassiska 
produktionsfaktorerna.36 Begreppet ”know-how” kan innefatta allt från 
marknadsfunktion, inköpsfunktion, produktion och logistik till ledarskap och 
styrning. 

Marknadsföring är naturligtvis viktig i alla företag, men vikten av 
marknadsföringen har lite olika karaktär beroende på vilken fas i 
produktlivscykeln företaget befinner sig, vilket Porter tydligt beskriver. I det 
inledande stadiet – introduktionsstadiet - är det mycket viktigt att synas och 
annonserings- och marknadsföringskostnaderna upptar vanligen en stor andel av 
försäljningen för att i tillväxtstadiet visserligen fortfarande vara av viktig karaktär, 
men dock i mindre skala. I det tredje stadiet är annonseringen normalt av mindre 
betydande karaktär, till följd av en mer utbredd annonsering och tuffare 
konkurrensvillkor. Viktigare blir istället differentiering i form av exempelvis 
paketering och service.37 Här tar alltså marknadsföringen en annan vändning som 
syftar till att bredda och fördjupa segmenteringen. Allt i syfte att försöka förlänga 
livscykeln. I nedgångsfasen återfinns normalt en blygsam annonsering och annan 
marknadsföring. Det är alltså av stor vikt att marknadsföringen tillämpas med 
utgångspunkt i vilket stadium av produktlivscykeln företaget befinner sig. 

Utgångspunkten - att tjäna mer pengar med fokus på en reducering av kostnaderna 
är naturligtvis i hög grad internt relaterad, men samtidigt är den externa aspekten 
viktig och får inte glömmas bort i sammanhanget. Kostnadsreducering sker ofta 
på bekostnad av marknadsfunktionen, vilket kan återknytas till Goldstons 
resonemang om sjunkande (strypta) satsningar på utveckling och marknadsföring, 
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likväl som bristande marknadsföring. För att vinna framgång med utgångspunkt i 
kostnadsreducering krävs ett väl avvägt förhållningssätt till den externa miljön. En 
alltför stor fokusering på kostnadseffektivitet leder lätt till en svag 
marknadsorganisation och att marknadsföringen i sig mer ses som en bisak – 
marknadsorienteringen och marknads- och försäljningsfunktionen blir en 
sekundär faktor - till förmån för fokus på en effektiv produktion, logistik och 
lagerhantering etc. Detta bidrar till att konkurrenterna kan tillförskansa sig 
onödiga fördelar och företaget kan påverkas i negativ riktning. 

Att ha en effektiv logistik och material/varuhantering är en mycket viktig del för 
att skapa en god resurseffektivitet. Logistik utgår från hur materialflöden ska 
styras och administreras. De kostnader som direkt kan knytas till materialflödena i 
ett företag är av tre slag: lagring och hantering, räntekostnader samt 
transportkostnader.38 Ett vanligen eftersträvansvärt mönster är att ha ett så litet 
lager som möjligt, med utgångspunkt i den kostnad det innefattar att binda upp 
kapital i lager. Logistikens negativa påverkan på företaget kan betraktas både ur 
ett externt och ur ett internt perspektiv. Ur ett externt perspektiv, främst vad gäller 
tillgänglighet och leverans, d v s det krävs att rätt vara är på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. Oavsett om det är företag som levererar och säljer till slutkonsument – 
detaljist, eller det är en grossist som verkar som underleverantör till en producent, 
alternativt en producent som säljer till en grossist, så ställs det samma krav på 
leveransbestämmelser och tillgänglighet. För företag inom transport och 
åkerinäringen är den externa hotbilden vad gäller leveransbestämmelser och 
effektiv logistik alltid överhängande, då hela affärsidén vilar på en effektiv 
logistik. För att förtydliga kan det vara av vikt att knyta an till verkligheten. När 
exempelvis en konsument går in i en konfektionsbutik, vill man kunna införskaffa 
de produkter man sett i företagets annonsering. Man vill varken bemötas av svaret 
att produkten som eftersöks visserligen finns i sortimentet, men för tillfället är 
slut, alternativt att produkten finns på ett lager 50 mil därifrån och att 
nästkommande leverans är nästa vecka. För butikerna är begreppet ”just-in-time” 
av stor vikt för att kunna överleva på marknaden.39 Om inte, är man väldigt snart 
omsprungen av mer effektiva konkurrenter. Man måste så att säga ha rätt vara på 
rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta ställer inte bara krav på en effektiv logistik och 
varuhantering utan också en väl fungerande inköpsfunktion. En icke fungerande 
inköpsorganisation kan komma att skada företaget utifrån såväl ett externt som ett 
internt perspektiv, vilket Goldman också påpekar. 

För knapphändiga inköp leder till externt baserade problem, något tidigare 
nämnda scenario också gav tydlighet åt. För stora inköp å andra sidan kan komma 
att leda till interna svårigheter i form av de stora lagerkostnader och 
räntekostnader som normalt följer. En bristfällig logistik och inköpsfunktion ger 
inte bara upphov till interna svårigheter i form av otillfredsställande 
kostnadseffektivitet, utan kan också ställa till problem i den yttre affärsidén. De 
fördelar som en ”slimmad” logistik innebär, kan exempelvis ta sig uttryck i 
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möjlighet till bättre prisbild, vilket många gånger är en viktig faktor i 
konkurrenshänseende. 

Effektivt ledarskap, vilket utgör en viktig del av företagets resurseffektivitet, 
innebär en effektiv maktutövning, d.v.s. en legitim maktutövning som engagerar 
andra för att nå utsatta mål.40 Det krävs en uppsjö av egenskaper och kompetenser 
hos en ledare. Av en framgångsrik ledare krävs både humanism och psykologiskt 
tänkande. Han/hon måste ha kunskap om företagskultur och individers 
individuella motivation, liksom en förtrogenhet om den grupp av individer 
han/hon är satt att leda. Ledaren måste också besitta en tydlig förtrogenhet med 
organisationens uppsatta mål samtidigt som han/hon skall ha förmågan att kunna 
fatta beslut. Sammantaget utgör dessa olika villkor viktiga faktorer för ett 
fungerande ledarskap och är en viktig plattform för vidareutveckling av företagets 
inre effektivitet, såväl som yttre. Ett felaktigt, destruktivt ledarskap kan således på 
ett mycket negativt sett påverka både inre och yttre effektivitet och leda till en 
antingen externt eller internt utlösande problembild. 

Med utgångspunkt i att den presumtiva ledaren besitter de tidigare belysta 
egenskaperna, är det inte på något sätt självklart att hans/hennes specifika 
ledarskap passar det företaget han/hon är satt att leda och det stadium, i vilket 
företaget för närvarande befinner sig. Det kanske viktigaste elementet för ett 
effektivt ledarskap är det situationsanpassade ledarskapet.41 En ledare som i vissa 
situationer är bra kan i andra sammanhang vara mindre bra och kanske till och 
med en belastning. För att återknyta till produktlivscykeln som beskrivs i 
teorikapitlet, så kan sägas att precis som det fordras olika typer av marknadsföring 
i olika typer av stadier, krävs det också olika typer av ledarskap i olika typer av 
stadier. Fel ledare i fel fas kan skapa externa såväl som interna svårigheter med 
utlösande kriser. Exempelvis passar en kreativ entreprenör eller innovatör 
vanligen bättre i ett företags första stadier – introduktions och tillväxtfasen. 
Entreprenörsrollen innefattar vanligen att formulera mål, inriktningar och 
verksamhetsidéer. Detta medan en ledare med mer administrativa 
förvaltaregenskaper gör sig bättre i mognadsfasen.  

Den administrativa rollen utgår från styrning och administration av 
verksamheten.42 I nedgångsfasen krävs det alternativt en resultatorienterad ledare 
som kan ”mjölka” det sista ur konceptet och produkten, alternativt på nytt en 
kreatör och entreprenör som kan föra verksamheten med ny inriktning tillbaka till 
första stadiet. Ett exempel på ett destruktivt och felaktigt ledarskap kan vara en 
administrativt orienterad ledare i företagets tillväxtfas. Den administrativa ledaren 
kan ha en stor kompetens vad gäller kostnadsreduktion, effektiv 
administrationsapparat, logistik etc., d.v.s. inre effektivitet. Hans/hennes ledarskap 
kan emellertid ändå vara negativt för företaget, då han/hon saknar kreativa idéer 
och nytänkande, såväl som mod att våga satsa och expandera. Den administrativa 
ledaren fokuserar på detaljer och har ett mer kortsiktigt perspektiv i tanken där 

                                                           
40 Bruzelius & Skärvad, ”Integrerad organisationslära”, 1995, Studentlitteratur 
41 Ibid 
42 Ibid 
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sparsamhet och kostnadsreducering är en dygd. Ledaren sätter i främsta rummet 
att tjäna så mycket pengar som möjligt idag. Entreprenören ser mer ett värde i 
tillväxt och expansion. Denna ledargestalt kan tänka i termer av att framgång 
föder framgång och på sikt kommer företaget ändå att tjäna pengar. Ett felaktigt 
situationsanpassat ledarskap kan alltså leda till att ett eventuellt framgångskoncept 
går förlorat till följd av ett defensivt ledarskap med kortsiktig fokusering. 

Att göra rätt saker på rätt sätt är grunden för den totala effektiviteten. De som ska 
åstadkomma dessa ”rätta” saker är förutom den tidigare belysta ledaren också 
övrig personal. Medarbetarna i företag och verksamheter utgör en avgörande 
faktor för företagets yttre såväl som inre effektivitet och utveckling. Precis som 
problem kan uppstå utifrån ett felaktigt ledarskap kan de också ta sin 
utgångspunkt i en felaktig, alternativt inkompetent personal. Det handlar alltså om 
att förena individens och organisationens mål. Ett exempel på där det är av oerhört 
stor vikt att personalen och affärsidén överensstämmer är inom servicenäringen, 
där personalen/den anställde på ett påtagligt sätt, direkt interagerar med kunden. 
En svag personal kan leda till stora externa bekymmer för dessa företag, i form av 
exempelvis butiks och restaurangpersonal med ett icke korrekt uppträdande i 
mötet med kunden, sett i förhållande till uttalad affärsidé.43 Problem kan också 
uppstå internt med exempelvis fabrikspersonal som saknar kunskap om inom 
vilka rationella ramar produktionen ska ske, vilket kan leda till ineffektivitet i 
resurshanteringen. 

Generaliserad klassificering av resurseffektivisering modellen 

♦ Felaktig resurs: En  eller flera resurser i företaget – t.ex. en ledare, en maskin 
eller en division – orsakar problem som en följd av förändrade förhållanden. 

♦ Felplacerad resurs: En eller flera resurser som skulle kunna vara av värde för 
företaget orsakar problem såsom försämrad effektivitet p.g.a. felaktig placering 
i organisationen. 

                                                           
43 Gummesson, “Relationsmarknadsföring:Från 4P till 30R”, 2002, Liber ekonomi 
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Figur4.1 –Modell behjälplig  vid problemdiagnostisering 
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5. Slutsats 

Problemhantering som inte grundar sig på en ordentlig genomgång av de tre 
centrala områden som modellen tar upp löper risken att fokuseras på i 
sammanhanget mindre viktiga områden. Detta p.g.a. att förutfattade meningar om 
problemens natur kan råda beroende på t.ex. tidigare problems karaktär och hur 
man hanterade dessa. Tänkandet kan vidare inskränkas av bristande ifrågasättande 
av företagets teknologiska inriktning, affärsidé och/eller samordnande av resurser. 
Modellen kan i detta sammanhang ses som en påminnelse om vilka områden som 
löpande måste kontrolleras för att undvika missriktade åtgärder, något som med 
tiden kan leda till avsevärda svårigheter och en förvärrad nedgång om 
uppmärksamheten låses fast vid problem av sekundär betydelse.  

De resonemang som framförs vid genomgången av modellens olika komponenter 
tillför, anser vi, i diskussionen om problemidentifiering en betoning av 
helhetsbildens vikt och farorna med en alltför fastlåst bild av företagets plats på 
marknaden. Modellen bör inte ses som ett försök att betrakta alla tänkbara 
problem som direkt knutna till någon enskild av de tre huvudgruppernas områden 
– detta tänkande skulle kunna leda till att man missar samverkande förändringar 
inom flera av grupperna. Däremot kan alla problemorsakande förändringar 
underordnas en eller flera av grupperna genom vidare förgrening i hierarkin. 
Följden av detta tänkande är att modellens komponenter skulle kunna byggas ut 
med en mycket stor samling undergrupper i flera nivåer. Denna vidareutbyggnad 
leder till en närmast oöverskådlig mängd undergrupper. Av praktiska skäl bör 
därför vidareutvecklingar genomföras på en bransch-för-bransch-basis. Vidare 
undergrupper har i den här modellen undvikits för att gemensamma drag som 
förekommer över branschgränserna ska kunna skönjas.  

Modellen utgör således en startpunkt för diagnosarbetet. En god kännedom om 
företagets interna funktioner och dess position på marknaden kräver dessutom en 
ständig kontroll av de områden som modellen tar upp. Ett förslag till löpande 
tillämpning av modellen i ett företag skulle vara kartläggandet av företagets olika 
arbetsprocesser sett som förgreningar utifrån modellens huvudgrupper. Med klart 
etablerade kopplingar skulle det då bli lättare att från beslut till beslut kontrollera 
hur företaget förändras på högre nivå i modellen. Detta resonemang pekar mot 
ytterligare ett sätt att betrakta modellen som är av problemförebyggande natur. Ett 
företag kan då utgå från modellens huvudgrupper som områden där en hög 
anpassningsgrad bör eftersträvas för att negativa följder av förändringar ska kunna 
motverkas. 
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Nästa steg i problemhanteringen är att utvärdera konkreta handlingsalternativ för 
att åstadkomma en återhämtning. Exempel på sådana kan vara priskorrigeringar, 
omorganisation, ledningsbyte etc. Handlingsalternativen bör lämpligen utvecklas 
med de identifierade problemorsakerna som utgångspunkt. För att kunna etablera 
relevanta kopplingar mellan problemorsak och handlingsalternativ kan modellen 
användas som grund. 
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