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Sammanfattning 
Titel  Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens 

strategi i Sydöstra Sverige? 
   
Författare  Martin Fredlund, Daniel Hattenbach och John Olsson. 
   
Handledare  Göran Alsén 
   
Nivå  C 
   
Institution  Institutionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola. 
   
Kurs  Kandidatarbete i företagsekonomi (FEC007), 10 poäng. 
   
Syftet  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag i logistikkedjan, 

rederi – hamn – åkeri, förberett sig inför de nya länderna, Lettland, 
Litauen och Polens inträde i den Europeiska Unionen den 1 maj 2004.  
 
Vi har även valt att undersöka vilka omvärldsanalysmetoder företagen 
använder sig utav, hur de i så fall tillämpar dessa och ge eventuella 
förslag på omvärldsanalysmetoder. 

   
Metod  Kvalitativ undersökning med hjälp av semistandardiserade intervjuer. Vi 

har valt att genomföra en kvalitativ undersökning då vårat syfte är att 
fånga värderingar och uppfattningar. Vi har undersökt en logistikkedja 
som består av rederi – hamn – åkeri. Det för att de verksamheterna är 
beroende av varandra. Våra respondenter är valda utefter den 
ovannämnda kedjan och det faktum att de påverkas av utvidgningen av 
EU. 

   
Slutsatser   
   
Vilken utsträckning företagen har gjort investeringar för att möta den nya marknaden på 
grund av EU-utvidgningen har till stor del styrts av hur mycket verksamhet de har mot 
och i de nya länderna. Det beror även på vilket strategiskt perspektiv som de har. På det 
stora hela har företagen vi tittat närmare på förberett sig väl. Trots att en omfattande 
verktygslåda för bevaka sin omvärld så har inte företagen explicit valt att använda sig av 
de verktygen som finns. Vi tror att det beror på att organisationerna som har varit föremål 
för vår undersökning inte är tillräckligt stora för att ha någon egen strategisk enhet eller 
någon egen avdelning för omvärldsanalys. Det kan också bero på att organisationerna 
helt enkelt anser att just en formell omvärlds analys inte blir uppdaterad tillräckligt ofta 
eller att företagen ifråga inte vill lägga resurser på något man inte kommer använda.  
   
Nyckelord  Logistisk, Östersjön, Baltikum, Blekinge, Karlshamn, Hamn, Transport, 

Omvärldsanalys, Strategi, Mintzberg, Porter. 
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Summary 
Title  How has the expansion of the EU the 1st of may 2004 affected the 

strategy of logistic companies in southeast Sweden? 
   
Authors  Martin Fredlund, Daniel Hattenbach and John Olsson. 
   
Supervisor  Göran Alsén 
   
Level  C 
   
Institution  Department of Management, Blekinge Institute of Technology. 
   
Course  Bachelor’s thesis in Business Administration (FEC007), 10 credits. 
   
Purpose  The purpose of this paper is to describe and to explain why companies in 

the logistic chain; shipping company – harbour – haulage contractors, 
prepared themselves for the new member states, Latvia, Lithuania and 
Poland's entrance into the European Union 1st may of 2004. 
 
We have also chosen to investigate which business intelligence methods 
the company’s uses, how they use them and eventually give suggestions 
of methods to use.  

   
Method  Qualitative study with help of semi standardized interviews. We have 

chosen to do a Qualitative study as our purpose is to capture values and 
opinions. We have investigated the logistic chain; company – harbour – 
haulage contractors. By doing so, we want to show the dependencies that 
exist between them. Our choice of interview persons also depends on 
this chain and that they are affected by the expansion of the EU. 

   
Results   
   
In what extent the companies have invested in order to meet the new market due to the 
expansion of the European Union is ruled by how much activity they have towards the 
new countries. It also depends on what kind of strategic perspective they have. The 
companies we have been investigating have prepared themselves well. Despite an 
extensive toolbox to watch their world around them, the companies have not used any of 
the tools they have in front of them. We believe it depends on that the organizations we 
have been looking more closely on, isn’t that big enough to have their own strategic unit 
or department for business intelligence. It can also depend on that the organizations 
believe that formal business intelligence can’t be updated enough or that the companies 
in question don’t want to put resources on something that they won’t use particularly 
often. 
   
Keywords  Logistics, Baltic, Sea, States, Blekinge, Karlshamn, Hamn, Transport, 

Business Intelligence, Strategy, Mintzberg, Porter. 



Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i sydöstra Sverige? 

4 

FÖRORD 
 

Tack till 
 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Göran Alsén för de råd och stöd som varit till stor 
hjälp under arbetets gång. 
 
Vi skulle även vilja tacka Björn Nilsson och Karlshamns Hamn för hjälp med kontakter 
samt förslag på intervjupersoner. Vi vill även sända ett stort tack till de företag som har 
tagit emot oss och till de intervjupersonerna, som genom ett personligt engagemang 
berikat vår studie.  
 

Tack! 
 

Pukavik, Stockholm och Jämjö den 27 september 2004 
 
 

 
_________________   _________________  _________________ 

      Martin Fredlund           Daniel Hattenbach        John Olsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i sydöstra Sverige? 

5 

DEL I 
 

Inledning och metod 
 

 
SAMMANFATTNING .................................................................................................................................... 2 
SUMMARY .................................................................................................................................................. 3 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 9 
ÖSTERSJÖNSHANDELS HISTORIA................................................................................................................. 9 
EU BLIR STÖRRE........................................................................................................................................10 
SYFTE........................................................................................................................................................11 
UPPSATSENS STRUKTUR OCH ÖVERSIKT ....................................................................................................12 

2. METOD ..............................................................................................................................................13 
HUR SKA VI ANGRIPA PROBLEMET? ...........................................................................................................13 
PRIMÄRDATA – SEKUNDÄRDATA...............................................................................................................13 
LITTERATURSTUDIER.................................................................................................................................13 
VAL AV FÖRETAG ......................................................................................................................................14 
VAL AV LÄNDER........................................................................................................................................15 
VAL AV RESPONDENTER ............................................................................................................................15 
DATAINSAMLING.......................................................................................................................................15 
INTERVJUFRÅGOR......................................................................................................................................16 
BEARBETNING AV EMPIRIN........................................................................................................................17 

 
 

DEL II 
 

Teori, de nya länderna och företagsinformation 
 

3. EU OCH DE NYA LÄNDERNA ......................................................................................................19 
VAD ÄR ETT HANDELSHINDER? .................................................................................................................19 
EUROPEISKA UNIONENS INRE MARKNAD...................................................................................................19 
VAD INNEBÄR EU:S UTVIDGNING FÖR SYDÖSTRA SVERIGE? ....................................................................20 
HANDELN KOMMER ATT ÖKA, HUR PÅVERKAR DETTA FÖRETAGEN? .........................................................20 

Utflyttningen fortsätter.........................................................................................................................21 
TRANSNATIONELL GODSTRAFIK GENOM BLEKINGE...................................................................................22 
BLEKINGES HAMNAR .................................................................................................................................22 
UTVECKLINGEN INOM POLEN, LETTLAND OCH LITAUEN?.........................................................................23 
POLEN .......................................................................................................................................................24 

Hamnar ................................................................................................................................................24 
Ekonomiska läget .................................................................................................................................24 
Ekonomisk utveckling...........................................................................................................................25 
Makroekonomiska indikatorer .............................................................................................................26 

LETTLAND .................................................................................................................................................26 
Hamnar ................................................................................................................................................26 
Ekonomiska läget .................................................................................................................................27 
Ekonomisk utveckling...........................................................................................................................27 
Makroekonomiska indikatorer .............................................................................................................28 



Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i sydöstra Sverige? 

6 

LITAUEN....................................................................................................................................................28 
Hamnar ................................................................................................................................................28 
Ekonomiska läget .................................................................................................................................29 
Ekonomisk utveckling...........................................................................................................................29 
Makroekonomiska indikatorer .............................................................................................................30 

ÖSTERSJÖHANDELNS FRAMTIDA STORLEK.................................................................................................30 
Godsflöden mellan Sverige och Baltikum/Ryssland.............................................................................30 
Exportvolymer och Importvolymer ......................................................................................................30 
Transportlänkar mellan Sverige och Baltikum/Ryssland.....................................................................32 

4. STRATEGI.........................................................................................................................................33 
TEORETISK BAKGRUND .............................................................................................................................33 
VARFÖR BEHÖVER EN ORGANISATION STRATEGI? .....................................................................................33 
OLIKA SÄTT ATT SE PÅ STRATEGI ..............................................................................................................34 
MINTZBERGS TIO SKOLOR .........................................................................................................................35 

Design skolan.......................................................................................................................................35 
Planeringsskolan .................................................................................................................................36 
Positioneringsskolan............................................................................................................................37 
Entreprenörskolan ...............................................................................................................................37 
Den kognitiva skolan............................................................................................................................38 
Lärande skolan ....................................................................................................................................38 
Maktskolan...........................................................................................................................................39 
Den kulturella skolan...........................................................................................................................39 
Miljöskolan ..........................................................................................................................................40 
Konfigurationsskolan...........................................................................................................................40 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE ............................................................................................................................41 
5. OMVÄRLDSANALYS......................................................................................................................42 

VAD ÄR OMVÄRLDSANALYS? ....................................................................................................................42 
VAD ORGANISATION BÖR TÄNKA PÅ? ........................................................................................................42 
VARFÖR OMVÄRLDSANALYS? ...................................................................................................................43 
METODER VID OMVÄRLDSANALYSER ........................................................................................................43 
SWOT-ANALYS.........................................................................................................................................43 

Sannolikhet att hotet uppstår ...............................................................................................................45 
TREND-ANALYS.........................................................................................................................................45 
SCENARIO-ANALYS....................................................................................................................................46 
VRIO-ANALYS ..........................................................................................................................................46 
PESTEL-ANALYS......................................................................................................................................48 

6. FÖRETAGSPRESENTATION ........................................................................................................49 
KARLSHAMNS HAMN.................................................................................................................................49 
DFDS TOR LINE/ DFDS SEAWAYS ...........................................................................................................49 
FOODTANKERS ..........................................................................................................................................50 
KARLSHAMNS EXPRESSBYRÅ....................................................................................................................51 

 
 

DEL III 
 

Analys och slutsatser 
 

7. ANALYS.............................................................................................................................................53 



Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i sydöstra Sverige? 

7 

KARLSHAMNS HAMN.................................................................................................................................53 
Strategi.................................................................................................................................................53 
Gjorda förberedelser ...........................................................................................................................54 
Framtiden.............................................................................................................................................55 

DFDS TOR LINE........................................................................................................................................56 
Strategi.................................................................................................................................................56 
Gjorda förberedelser ...........................................................................................................................57 
Framtiden.............................................................................................................................................57 

FOODTANKERS ..........................................................................................................................................57 
Strategi.................................................................................................................................................57 
Gjorda förberedelser ...........................................................................................................................59 
Framtiden.............................................................................................................................................59 

KARLSHAMNS EXPRESSBYRÅ....................................................................................................................59 
Strategi.................................................................................................................................................59 
Gjorda förberedelser ...........................................................................................................................61 
Framtiden.............................................................................................................................................61 

8. FÖRSLAG TILL OMVÄRLDSANALYSMETOD ........................................................................63 
KARLSHAMNS HAMN.................................................................................................................................63 
DFDS TOR LINE........................................................................................................................................63 
FOODTANKERS OCH KARLSHAMNS EXPRESSBYRÅ....................................................................................64 

9. SLUTSATSER ...................................................................................................................................65 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING............................................................................................................66 

10. KÄLLFÖRTECKNING ...............................................................................................................67 
OTRYCKTA KÄLLOR...................................................................................................................................67 
TRYCKTA KÄLLOR.....................................................................................................................................67 
LITTERATUR ..............................................................................................................................................67 
FÖRETAGSMATERIAL.................................................................................................................................68 
RAPPORTER ...............................................................................................................................................68 
MUNTLIGA KÄLLOR...................................................................................................................................68 

11. ORDFÖRKLARING ....................................................................................................................70 

12. BILAGOR......................................................................................................................................71 
BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR...................................................................................................................71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i sydöstra Sverige? 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL I 
 

Inledning och metod 
 

Inledningsvis ger vi er läsare en allmän orientering i vad uppsatsen har för inriktning. 
Bakgrunden introducerar er till vår problemdiskussion. I bakgrunden diskuteras olika 
teorier som vi valt att använda för att analysera alternativa strategier. 
Problemformuleringen preciserar den frågeställning som vi avser behandla i uppsatsen. 
Sammanfattning av problemområdet och problemformuleringen mynnar ut i vårt syfte. I 
metoden beskrivs och motiveras de val vi gjort, hur vi tänkt och hur vi har gått till väga 
vid bearbetning och insamling av material. 
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1. INLEDNING 

Östersjönshandels historia 
Handel har sedan urminnes tider bedrivits på ett eller annat sätt människor emellan. Det 
har antingen varit igenom byteshandel, vara gentemot vara, eller också handel genom 
vara gentemot ett allmänt accepterat betalningsmedel. (Riksbanken, 2004-06-07) 
 
Östersjöhandeln har djupa historiska rötter där uppsvinget under högmedeltidens goda 
konjunkturer utgjorde en milstolpe i utvecklingen. Handeln skapade ett system av städer 
som täckte in hela Östersjöområdet. När Lübeck grundades, skapades Hansan, en 
sammanslutning av köpmän som var mycket betydelsefull för standardiseringen av 
handeln (Nationalencyklopedin, 2004-05-06). Hansan skötte och dominerade handeln i 
Östersjöområdet fram till 1500-talet då de moderna staterna stärktes, något som innebar 
att varje land fick styra sin egen handel och belägga tullar. (Nationalencyklopedin, 2004) 
 
Då nationalstaterna stärktes, försökte länderna att främja de inhemska produkterna genom 
att skydda dessa med olika sorters handelshinder. Från början var det vanligast med att 
länder eller städer tog ut tullar för dem som ville importera en produkt. Med tiden blev 
dessa handelshinder mer och mer avancerade och tog sig former som kvoter, tullar och 
olika tekniska specifikationer. (Nationalencyklopedin, 2004) 
 
Kalla kriget innebar att handelsrelationerna mellan de tidigare länderna under 
kommunistiskt styre runtom Östersjön och Sverige var mer eller mindre ansträngda, 
beroende på forna Sovjetunionens makt över dessa länder. Den senaste tioårsperioden har 
för Östersjöregionen inneburit stora förändringar. Före 1989 var Östeuropas samarbete 
med västra och norra Europa stängt på grund av den politik som fördes av de styrande i 
Östeuropa. Östersjön fick därmed inte rollen som en länk för handeln och samarbete 
inom regionen. (Infrastrukturen i Sydöstra Sverige, 2004) 
 
Berlinmurens fall har inneburit stora förändringar när det gäller länderna på andra sidan 
Östersjön. Inte minst genom dess självständighet från Sovjetunionen i början av 1990-
talet. Självständighetsprocesserna varierade i takt och i utformning i de forna 
sovjetrepublikerna. Gemensamt för dem var en akut ekonomisk kris efter systemskiftet.  
Krisen kulminerade 1994 och därefter har de baltiska ländernas ekonomi växt. 
(Nationalencyklopedin, 2004) 
 
I Polen var förutsättningarna för ekonomisk tillväxt bättre än i de forna 
Sovjetrepublikerna. Dock gick ekonomin i Polen kräftgång hela 1980-talet. De polska 
handelsmönstren förändrades dock i början av 1990-talet då handeln med den Europeiska 
Unionen (EU) markant förändrades. Utvecklingen inom regionen har snabbt gått framåt 
(Infrastrukturen i Sydöstra Sverige, 2004), något som givetvis skapat fortsatta möjligheter 
och förutsättningar för handeln och samarbete för länder och företag i Östersjöregionen.  
 
Den 5 april 1994 ansökte Polen om medlemskap i EU och året därpå följde de baltiska 
länderna efter. Förhandlingarna mellan EU och Polen skedde 1998, Estland likaså. 
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Medan Lettland och Litauen förhandlade med EU år 2000. (Europeiska Unionen, 2004-
05-14) 
 

EU blir större 
EU:s utvidgning den 1 maj 2004 med bland annat de tre länderna Polen, Lettland och 
Litauen förväntas ha en stor betydelse för Blekingeregionens fortsatta utveckling samt 
innebära stora förändringar för hela Östersjöområdet. Dessa förändringar kommer att 
skapa nya möjligheter för logistikföretagen som verkar i Blekingeregionen. Att sydöstra 
Sverige omges av medlemsstater runtom i Östersjön är en bra grund för att utvecklas och 
för att skapa tillväxt (Länsstyrelsen, 2004-04-20). Inom EU är tänkt att varor och tjänster 
skall kunna röra sig fritt, utan handelshinder.  
 
Sydöstra Sverige kommer att få ett fördelaktigt strategiskt läge inom Östersjöregionen i 
och med närheten till länderna på andra sidan Östersjön. Även Blekinges väl utbyggda 
hamnverksamhet innebär en strategisk fördel. I Karlshamns hamn är det till exempel så 
djupt att alla fartyg som storleksmässigt kan trafikera Östersjön kan angöra hamnen 
(Karlshamns Hamn AB, 2004).  
 
Problemet som vi ser är att en makroekonomisk förändring kommer att skapa krav på 
förändringar hos logistikföretagen när det gäller strategi och framtiden. I och med att det 
kommer nya medlemmar in i EU så kommer det att leda till att transporterna emellan de 
olika länderna kommer att öka. (Region Blekinge, 2004) 
  
Nya krav ställs på företagen och konkurrensen hårdnar på grund av ökande 
välfärdseffekter, som till exempel prispress och tillgång till en större fri marknad 
(Svenskt Näringsliv, 2004). Något som innebär att företagen behöver ställa om och 
anpassa sig till de nya krav som ställs. Konkurrensen för de olika speditörerna kommer 
att hårdna, men det finns även risk att färjelinjer till andra hamnar tar upp konkurrensen 
med de redan existerande aktörerna, om marknaden blir alltmer lukrativ.  
 
När det gäller hamnarnas konkurrens så kan situationen uppstå då två stycken 
närliggande hamnar börjar konkurrera om anlöp och om olika färjelinjer. Det kommer 
med största sannolikhet att leda till ett priskrig hamnarna emellan och att det kommer i 
sådana fall inte att gynna någon. (Lumsden, 1998) 
 
I och med att EU blev större den 1 maj 2004, så har vissa företag i transportnäringen 
påverkats förhållandevis mycket, medan andra påverkats i mindre utsträckning. Det beror 
på om det land de har sin verksamhet i, är ett nytt EU-land eller inte. En del utav 
logistikföretagen har valt att anpassa sig och/eller förändrat sin strategi och en del inte. 
De flesta logistikföretagen är även relativt små och saknar därmed en egen avdelning som 
enbart sysslar med strategiska frågor. Frågan är hur dessa logistikföretag har gjort för att 
anpassa sig till de förändringar som skett i och med att handelshindren försvunnit. 
(Lumsden, 1998) 
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Den strategiska förändringen är svår för alla företag. Men när det gäller stora 
förändringar så blir den strategiska situationen större och svårare att hantera. Det kan 
också vara svårt att pröva sig fram.  
 
Efter samtal med Björn Nilsson, VD för Karlshamns Hamn AB, kom frågan upp hur 
andra logistikföretag i Sydöstra Sverige gjort för förberedelser i och med EU:s utvidgning 
den 1 maj 2004. Björn Nilsson ansåg att det var viktigt för regionen och för Karlshamns 
Hamn AB att få en belysning av denna fråga för att öka kunskapsläget.  
 
Frågan är viktigt för regionen i och med att de länder som utvidgningen berör är sådana 
länder som Karlshamns Hamn AB och de logistikföretag i Sydöstra Sverige som vi valt 
att undersöka trafikerar. 
 
En annan fråga som är viktig är hur marknaden ser ut i de nya EU-länder som 
logistikföretagen vi valt att studera närmare är verksamma i. Även hur det tidigare sett ut 
med handelshinder är relevant att ta upp för att klargöra skillnaden mellan då och nu. 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag i logistikkedjan, rederi – hamn – 
åkeri, förberett sig inför de nya länderna, Lettland, Litauen och Polens inträde i den 
Europeiska Unionen den 1 maj 2004.  
 
Vi har även valt att undersöka vilka omvärldsanalysmetoder företagen använder sig utav, 
hur de i så fall tillämpar dessa och ge eventuella förslag på omvärldsanalysmetoder. 
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Uppsatsens struktur och översikt 
Del I – Innehåller inledning, problemformulering 
och syfte. Problemformuleringen mynnar ut i en 
syftes formulering. Därefter avhandlas metoden. 
Metoden anger våra metodologiska val samt en 
genomgång av våra arbetssätt och referensramar. 
 
 
 
 
Del II – Presentation av de olika teorierna vi 
använt oss utav. Även fakta om EU och om de 
nya länderna vi valt att studera närmre. I den här 
delen presenterar vi även företagen som vi har 
valt att ta med i vårt arbete. 
 
 

 

Del III – Analysen ska utmynna i en slutsats som 
redovisar resultatet av den teori och empiri som 
vi samlat in. 
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2. METOD 

Hur ska vi angripa problemet? 
I metodavsnittet redogör vi för tillvägagångssättet vid insamling, bearbetning och analys 
av det empiriska materialet samt hur det empiriska materialet har använts för att försöka 
besvara vår forskningsfråga. Med metodavsnittet vill vi ge läsaren en möjlighet att skapa 
en förståelse för den arbetsprocess vi har gått igenom för att skapa denna uppsats. 
 
Under arbetet med denna uppsats stod vi inför valet att använda oss av en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats. Vid användandet av en kvalitativ metod är syftet med undersökningen 
att fånga attityder, värderingar och föreställningar. Medan en kvantitativ undersökning 
istället bygger på att mäta för att beskriva eller förklara samband mellan olika 
egenskaper. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
I vår studie har vi som syfte att skapa en förståelse för hur ledningen uppfattar sin 
omvärld och varför de har valt att göra de förberedelser som de har gjort. Eftersom vår 
uppsats handlar om beteende och uppfattningar har vi valt att bygga vår studie på en 
kvalitativ metod (Lundahl och Skärvad, 1999). Med detta tillvägagångssätt vill vi skapa 
oss en uppfattning om utvecklingen, sett genom olika perspektiv. Det för att kunna 
redogöra hur varje part inom logistikkedjan påverkats av de förändringar som ägt rum. 
 

Primärdata – sekundärdata 
Primärdata innebär insamlandet av ny data som inte tidigare har samlats in och 
sammanställts. Denna insamling av data kan ske genom bland annat enkäter, intervjuer 
och observationer (Lundahl och Skärvad, 1999). Vi har valt att samla in empiri med hjälp 
av intervjuer. Valet att använda intervjuer som främsta insamlingsmetod bygger på att vi 
är intresserade av att gå på djupet inom ett begränsat område. Det är till stor del beroende 
på den begränsade tid vi har tilldelats, men även beroende på ämnesområdets omfattning. 
Förhoppningen är i och med detta att vi ska skapa en större och tydligare förståelse för 
hur de studerade företagen har valt att förbereda sig inom ramen för vårt problemområde. 
Vi har även hämtat information från företagens hemsidor och även fått information 
skickad till oss. Användningsområdet för detta material har dock begränsats till främst 
korta företagsbeskrivningar. 
 
Sekundärdata består av information som sedan tidigare finns tillgänglig och som tidigare 
samlats in för andra ändamål (Lundahl och Skärvad, 1999). Den sekundärdata som vi har 
valt att använda oss av är främst material som vi har samlat in från artikeldatabaser så 
som ProQuest och ELIN.  
 

Litteraturstudier  
Då det gäller insamlandet av material som berör den framtida utvecklingen, har vi främst 
fått dessa prognoser från rapporter som framställts av olika transnationella projekt. De 
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prognoser som vi har sökt har främst handlat om utveckling gällande handeln och 
transporter.  
 
Den strategiska kunskapen har vi främst inhämtat från litteratur samt artiklar på området. 
Vi har även sökt upp de källor författarna har använt sig utav och tillämpat den i vårat 
eget arbete. Nackdelen med detta arbetssätt är att man tenderar att gå allt längre tillbaka i 
tiden. Vi har valt detta arbetssätt för att finna källor men också har försöka att hitta 
jämförelser mellan utvidgningen den 1 maj 2004 och tidigare utvidgningar som EU har 
haft. 
 
I vårt sökande efter vetenskapliga artiklar har den engelska artikeldatabasen ProQuest 
varit vårt val av verktyg. Våra sökningar har innefattat tidskrifter, artiklar men även 
referenser till böcker. Vårt val av sökord beror främst på vårt sökande efter teoretiska 
källor som skulle kunna förklara hur och varför vissa företag väljer att se på den 
strategiska processen som de gör. Det var också ett sätt för oss att tidigt begränsa 
informationsflödet och hålla oss inom ramen för vårt problemområde. 
 
Vi har inte lyckats finna några andra studier inom det ämne vi valt att studera. Det beror 
på att vi valt att fokusera vårt arbete på ett begränsat område och med hjälp av den metod 
vi valt att använda oss utav. Dock fann vi ett flertal studier som behandlar bland annat 
hur handeln mellan Blekinge och Baltikum samt Polen kommer att utvecklas. Dessa 
studier gav oss en inblick hur viktig dessa marknader kommer att bli framöver och vikten 
av rätt strategi för att positionera sig rätt. Vi fann även undersökningar som behandlar hur 
transportrutter påverkar Blekingeregionen och vad det kan skapa för hot och möjligheter 
för företagen.  
 
Alla branscher är beroende av kunskap så även logistikbranschen. Vi har valt att 
undersöka teorier kring kunskap men framförallt hur företagen analyserar sin omvärld. 
För att skapa en extra förståelse för hur denna process fungerar och hur verktygen 
används, intresserade vi oss för Per Frankelius teorier om Omvärldsanalys (2001).  
 

Val av företag  
De företag som vi har valt att inkludera i vår undersökning har vi framförallt funnit 
genom kontakt med Karlshamns Hamn. Även de personer som vi har intervjuat har 
kommit med förslag på personer som de anser vara insatta inom detta område.  
 
Vi har valt att studera fyra stycken företag i logistikkedjan hamn – färja – speditör. De 
företag vi har valt att inkludera är Karlshamns Hamn (hamn), Karlshamns Expressbyrå 
(speditör), Foodtankers (speditör) samt DFDS Tor Line (rederi). Förhoppningen med att 
täcka in hela denna kedja var att erhålla tillräckligt med information för att kunna skapa 
en förenklad modell av verkligheten, där man även skulle kunna se det inbördes beroende 
som existerar mellan dem. Detta beroende har även påverkat vår urvalsprocess av företag 
då vi har valt företag som alla befinner sig inom en och samma region och dessutom är 
kunder och leverantörer till varandra.  
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Valet av företag som ingår i vår studie beror även på de skillnader och likheter som 
existerar mellan dem. Som till exempel att företagen befinner sig i logistikkedjan och 
företagens storlek. Vi har valt att inkludera DFDS Tor Line i vår studie som har en 
utbredd verksamhet i förhållande till de mindre åkerierna.  
 
Valet av företag har vi även gjort utifrån verksamheter som befinner sig i en omgivning 
där omstruktureringar och förändringar skapar en nödvändighet för överlevnad och ett 
krav på tydliga strategiska val. Förhoppningen är att detta ska skapa en bra grund för 
analys.  
 

Val av länder 
Från Blekinge trafikerar idag färjelinjer Polen, Litauen och Lettland. Dessa länder 
kommer dessutom att gå med i EU den 1 maj 2004. Valet att inkludera dessa länder i vårt 
arbete faller då naturligt. 
 

Val av respondenter 
Beroende på företagens storlek var vi redan från början inställda på att endast intervjua 
personer som har en ledande befattning inom företagen. I och med att företagen relativt 
små saknas ofta en avdelning som sysslar med strategiska frågor. Det innebär i sin tur att 
de mer eller mindre är strategiskt styrda utav en person, förutom DFDS Tor Line som är 
ett större företag. Dessa personer arbetar med att utforma företagets strategiska riktning 
samt har mest kännedom om området inom varje verksamhet. De personer vi har 
intervjuat är alla i sina respektive företag i ledande ställningar. 
 

Datainsamling 
Kontakten med företagen togs genom att vi ringde upp dem via telefon. Vi förklarade vad 
vårt syfte med arbetet var samt vilka vi var. Vid första kontakten kom vi överens om den 
ungefärliga tid som varje intervju skulle förväntas ta. Vi valde även att några dagar innan 
intervjun skicka över de frågor som skulle ställas under intervjun. Främst av två orsaker, 
vi ville att den intervjuade skulle ha möjlighet att studera frågorna och på så sätt 
förbereda sig. Vi ville även vara säkra på att den intervjuade var rätt person att svara på 
frågorna. Vilket visade sig vara lyckat då vi i ett fall blev hänvisade till en annan person. 
 
De genomförda intervjuerna tog i genomsnitt en och en halv timme. Vid varje 
intervjutillfälle inledde vi med en kort sammanfattning av syftet till vårt arbete samt en 
kort beskrivning av oss själva. Syftet med det var att skapa en förtroendeingivande 
stämning samt en personlig kontakt mellan oss och de intervjuade (Lundahl och Skärvad, 
1999). Vi har även lämnat utrymme för att låta varje respondent presentera sitt företag 
och sig själv. Samtliga intervjuade visade ett personligt engagemang samt intresse för 
vårt val av ämne och frågor. Det resulterade i flera mycket givande samtal där mycket 
information framkom som låg utanför ramen av våra ursprungliga frågor.  
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Vid intervjuerna medverkade samtliga gruppmedlemmar. På detta sätt har vi lyckats 
fånga olika aspekter och reflektioner vilket i sin tur har resulterat i en genomgående hög 
kvalitet på intervjuerna. Det har även tillfört att samtliga medlemmar kunnat följa upp 
med relevanta följdfrågor samt skapa sig en enhetlig bild. Vilket i sin tur har underlättat 
vår analysprocess.  
 
Samtliga intervjuer bandades med syftet att i ett senare skede skulle kunna sammanställa 
intervjuerna. En bandning innebar även att vi undvek att viktiga aspekter föll bort tidigt i 
processen. En ytterligare fördel med att banda istället för att föra anteckningar var 
möjligheten att koncentrera oss på den intervjuades svar och följa upp med relevanta 
följdfrågor. Detta upplever vi ha resulterat i en mer utförlig och levande diskussion 
omkring frågorna.  
 

Intervjufrågor  
Under intervjun använde vi oss av semistandardiserade intervjufrågor (Se bilaga 1) det 
vill säga ett antal formulerade frågor som vi valde att utgå ifrån. Dessa i förhand 
formulerade frågor kompletterades löpande med följdfrågor som framkom under 
intervjuns gång. Utifrån dessa frågor fick sedan intervjupersonen fritt resonera. Syftet 
bakom detta var att inte begränsa respondentens svar och därmed minska för risken att 
viktiga frågor skulle gå förlorade. (Lundahl och Skärvad, 1999)   
 
Vid utformningen av intervjufrågorna så har vi främst haft i åtanke att ta reda på hur 
företagen ser på strategi och hur de har förberett sig inför utvidgningen. När det gäller att 
fråga företag om dess strategi så kan det ofta upplevas som en känslig fråga eller 
information som företaget inte vill dela med sig av. Vi har därför valt att utforma frågor 
som vi har tänkt skall avslöja hur respondenten ser på strategi och den strategiska 
processen i respektive företag. 
 
Vi har även tagit hänsyn till att respondenten inte känner till de olika perspektiv som 
Mintzberg använder. Därför har vi inte valt att ställa frågor som till exempel: Ser du 
strategi ur planeringsskolans syn eller ur miljöskolans syn? Sådana frågor har vi ansett 
felaktiga och att de inte skulle leda till några bra svar. Istället har vi använt oss av frågor 
som till exempel, använder ni er av formella planer? Eller har ni någon formell 
omvärldsanalys? Vi har även ställt frågan hur de valt att bevaka sin omvärld för att på så 
sätt få reda på varifrån respondenten tar sina olika strategiska influenser. Vi har även valt 
att ställa frågor om hur företagen ser på framtiden och hur de tänkt bemöta den.  
 
I och med att vi har använt oss av semistandardiserade frågor så har en del frågor 
tillkommit för att respondenten under intervjun sagt något som kräver en följdfråga. 
Dessa redovisas inte här på grund av att det skulle bli alldeles för omfattande, men dessa 
frågor har varit en mycket god källa och har underlättat analysen betydligt.  
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Bearbetning av empirin 
Efter intervjun sammanställdes de bandade intervjuerna ordagrant. Syftet med detta var 
möjligheten att i ett senare skede gå tillbaka, använda utvalda citat ur intervjuerna och 
analysera innebörden. Även om denna process har varit ytterst tidskrävande så upplever 
vi att förtjänsten av detta har överträffat den nackdelen.  
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DEL II 
 

EU och de nya länderna, Teori och företagsinformation 
 

Vi går in på de nya länderna som vi valt att titta närmare på, vilka de är och vad som 
utmärker dom. Senare i teoridelen går vi igenom de teorier som uppsatsen bygger på. Vi 
går först igenom de strategiska teorier vi använt för att sedan gå igenom de metoder man 
använder för att använda omvärldsanalys. Avslutningsvis ges en kort beskrivning om 
respektive företag som vi har valt att ta med i logistikkedjan. 
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3. EU OCH DE NYA LÄNDERNA 

Vad är ett handelshinder? 
Handelshinder är föreskrifter och åtgärder som myndigheter skapar som försvårar 
handeln med varor eller tjänster vid export eller import. Som handelshinder räknas också 
olika begränsningar i fråga om investeringar i ett annat land. De allvarligaste 
handelshindren förorsakar förlorade chanser att utöva företagsverksamhet, men också om 
hindren är små kräver de extra tid och besvär samt förorsakar ytterligare kostnader. 
(Europeiska Unionen, 2004-05-14) 
 
Handeln mellan länder kan hindras på många olika sätt. Nedan följer några:  
 

• Standarder och föreskrifter. 
• Provning, kontroll och certifiering. 
• Importlicenser, importkvoter och importförbud. 
• Särskild dokumentation vid gränspassage. 
• Immaterialrättsliga regler. 
• Ursprungsregler. 
• Valutabestämmelser. 
• Tullar och avgifter. 
• Offentlig upphandlig. 
• Miljöregler. 
• Konkurrenshinder. 
• Skatter och avgifter. 
• Olika krav och villkor för investeringar. 

 
(Kommerskollegium, 2004-05-23) 

 
Det kan också gälla störningar till följd av uteblivna offentliga åtgärder. Exempel på detta 
är att: 
 

• Konkurrenslagar saknas helt eller delvis. 
• Skydd för immateriella rättigheter saknas. 
• Existerande regler följs dåligt eller följs inte alls. 

 
(Kommerskollegium, 2004-05-23) 

 

Europeiska Unionens inre marknad 
EU:s inre marknad omfattar EU:s 25 medlemsländer samt - enligt reglerna i EES-avtalet - 
även Norge, Island och Liechtenstein. Mellan dessa länder ska fri rörlighet i princip gälla 
för varor, tjänster, kapital och personer, vilket öppnar nya möjligheter både för ländernas 
medborgare och dess företag. Man ska till exempel kunna bo, arbeta, köpa varor och 
tjänster och studera var som helst i området. Företag ska också kunna tillverka och sälja 
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sina produkter, leverera tjänster och investera överallt på den inre marknaden. 
(Europeiska Unionen, 2004-05-14) 
 
Målet är att uppnå fri rörlighet, men tullar, nationella särlagstiftningar och byråkratiskt 
krångel utgör hinder mot ökad tillväxt, sysselsättning och välfärd. (Europeiska Unionen, 
2004-05-14) 
 

Vad innebär EU:s utvidgning för Sydöstra Sverige?  
I och med EU:s utvidgning år 2004 har det de senaste åren bedrivits ett intensivt arbete. 
Det för att sammanställa de möjligheter som ett utökat internationellt samarbete i södra 
Östersjöområdet kan innebära för Blekinge. Flera transnationella projekt har genomförts 
under de senaste åren. Exempel på dessa rapporter är, Baltic Gateway, SEBTrans-Link, 
SEBTrans med flera. Länsstyrelsen har i sin tur gjort en sammanställning av valda delar 
av de rapporter som nämnts ovan. Blekinge har i samarbete med grannländerna aktivt 
deltagit för att genomföra projekten, genom region Blekinge. Resultaten av dessa arbeten 
ska bilda en bra grund för Blekinges fortsatta utveckling och planering inom 
transportsektorn. Men även som en del i EU:s strävan att åstadkomma en lyckosam 
utvidgning år 2004 (Länsstyrelsen, 2004-04-20). 
 
Då Polen samt de baltiska länderna blivit medlemmar i den europeiska unionen har det 
öppnats upp nya möjligheter för Sydöstra Sverige. Blekingeregionen har potential att ta 
del av de möjligheter som Europas snabbast växande ekonomier erbjuder. Den 
prognostiserade ökningen av handeln förväntas bland annat leda till växande färje-/RoRo-
transporter mellan de Baltiska länderna, Polen och Skandinavien. För företagen inom 
regionen kommer det att innebära möjligheter att skapa framtida affärskontakter. 
(SEBTrans, 2004-04-20) 
 
De överbelastade transportstråk som existerar i Europa idag håller sakta på att förändras. 
Nyinvesteringarna i transportsystem i östra och centrala Europa förväntas öppna nya 
alternativ till tidigare etablerade stråk genom Västeuropa. Det kommer givetvis att skapas 
nya konkurrensförhållanden för de hamnar och färjeförbindelser som valt att operera 
inom detta område. De svenska hamnarnas landsförbindelser kommer att spela en vital 
roll i företagens val av färdrutt och därmed för hamnarnas konkurrenskraft. 
(Länsstyrelsen, 2004-04-20) Nedan kommer vi att vidare redogöra för den utveckling 
som sker idag samt den prognostiserade utvecklingen, både när det gäller Sydöstra 
Sverige samt dess grannländer Polen, Lettland och Litauen. 
 

Handeln kommer att öka, hur påverkar detta företagen? 
Enligt Svenskt Näringsliv (2004) beräknas utvidgningen av den Europeiska Unionen med 
tio nya medlemsländer innebära att utrikeshandeln, ökar med ungefär 60 miljarder fram 
till 2008. Den ökade importen får positiva välfärdseffekter för de svenska konsumenterna 
i form av ökad konkurrens och därmed en ökad prispress. Vissa företag kommer att 
kunna dra nytta av den ökade konkurrensen på inköpssidan, men allmänt sett kommer 
företagen att utsättas för ett hårdnande konkurrensläge anser Svenskt Näringsliv (2004). 
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Utflyttningen fortsätter 
Företagen i Sverige har upptäckt att det är intressant att flytta produktion till de nya 
medlemsländerna. Skillnaden i växelkursjusterad arbetskraftskostnad är mycket större än 
skillnaden i köpkraftskorrigerad BNP per capita. Det gör att drivkraften att flytta 
produktion tenderar att bli starkare än drivkraften att flytta arbetskraft. Men å andra sidan 
finns det starka trögheter att flytta befintliga anläggningar på grund av 
omflyttningskostnaderna. Dessutom är det inte bara produktionskostnaden som har 
betydelse vid lokaliseringar, utan bland annat närheten till marknaden är för många typer 
av produktion också en viktig drivkraft samt arbetskraftskompetens. (Svenskt Näringsliv, 
2004) 
 
Förflyttningen av tjänster kan delvis komma att synas i handelsstatistiken. Men även 
investeringsflöden kan påverkas. I de fall svenska företag väljer att på egen hand 
investera i produktion i andra länder så kan det gå att spåra i direktinvesteringsstatistiken. 
(Riksbanken 2004 & Svenskt Näringsliv 2004) 
 
Under de senaste fem åren har svenska företag nettoinvesterat närmare 30 miljarder 
kronor i de nya medlemsländerna. Den dominerande mottagaren har varit Polen, med 21 
miljarder. Därutöver har större investeringar gjorts i de baltiska länderna. Förra året 
försvagades direktinvesteringarna.  
 
 
Svenska direktinvesteringar i de nya medlemsländerna, netto (Milj. SKR) 
 2003 1999-2002
Polen 1697 20720
Estland -90 4899
Lettland -2006 2408
Litauen 764 2192
Tjeckien -885 661
Cypern 1 125
Malta 0 1
Slovakien -10 -263
Slovenien 42 -356
Ungern -190 -826
Totalt -647 29561
Anm: Ett negativt tecken innebär att desinvesteringar överstiger investeringar. 
 

(Riksbanken, 2004-06-07) 
 
Även direktinvesteringarna påverkas av ekonomiernas storlek. Under motsvarande 
femårsperiod direktinvesterade svenska aktörer 420 miljarder kronor i de nuvarande 
medlemsländerna. Polen och Baltikum står sig dock väl som investeringsländer i 
jämförelse med andra marknader som håller på att utvecklas.  
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Att svenska företag flyttar ut verksamhet till de nya medlemsländerna är naturligt och 
innebär normalt sett ett förbättrat resursutnyttjande och en ökad konkurrenskraft för 
svenska företag. (Svenskt Näringsliv 2004) 
 

Transnationell godstrafik genom Blekinge  
Prognoser inom området transnationella godstransporter visar på en klar ökning av 
handeln via Blekinge. Ökningen förväntas motsvara 3,4 procent per år vilket kan 
jämföras med 6,1 procent under den gångna perioden 1992-1999. (Länsstyrelsen, 2004-
04-20) 
 
Exporten från de nordiska länderna förväntas under perioden 2010 och 2020 öka till 40 
respektive 50 miljoner ton. Även importen från östra och Sydöstra Europa till de nordiska 
länderna förväntas öka motsvarande 17 miljoner ton år 2010 och 25 miljoner ton år 2020. 
De här siffrorna bildar en uppfattning om vad ökade transnationella godstransporterna 
kan innebära för transporter via Blekinges hamnar. Som exempel kan nämnas Blekinges 
beräknade efterfrågan på transport av högvärdigt gods där man beräknat en ökning från 
ca 18 miljoner ton 1997 till ca 27 miljoner ton 2010 och ca 37 miljoner ton 2020 
(Länsstyrelsen, 2004-04-20). Både den faktiska och prognostiserade trafikökningen under 
de senaste åren visar på att förutsättningarna för Blekinges hamnar är goda för att få en 
nationell och internationell betydelse inom godstransporter.  
 
Trots de prognoser som presenterats ovan är den framtida utvecklingen av 
transportflöden och handel inom Östersjöregionen fortfarande till stor del oviss. Det man 
idag kan konstatera är en utveckling mot stadigt växande handel samt ekonomisk tillväxt 
inom regionen. Även de mest försiktiga analyser som finns på området förutspår en 
fördubbling av dagens handel inom en tjugoårsperiod (SEBTrans, 2004-04-20). 
 
De prognoser som finns inom området förutspår även mängden transporterat gods. Som 
nämnts ovan förväntas högvärdigt gods utgöra en allt större del av varuhandeln över 
Östersjön. Det kommer givetvis att påverka utvecklingen då det kommer att krävas 
investeringar i både infrastruktur och utrustning. Även anpassning när det gäller 
organisation och administrativa system kommer att krävas. Det för att uppfylla de kraven 
som kommer att ställas på den framtida logistiken. (SEBTrans, 2004-04-20) 
 

Blekinges hamnar  
Blekinge har i dagsläget två hamnar med TEN-status, det vill säga klassade som särskilt 
betydelsefulla hamnar i det Transeuropeiska transportnätet. Karlshamns Hamn och 
Karlskrona Hamn har båda mycket bra kapacitet samt goda möjligheter för expansion. 
 
Karlshamns Hamn är idag en av de tio största hamnarna i Sverige. De inriktar sig främst 
på att betjäna skogs och pappersindustrin i Sydöstra Sverige. Hamnen har ett djup på 14 
meter med en kort insegling. I och med den ökade handeln över Östersjön har antalet 
lastbilar och semitrailers tredubblats sedan 1999. För Karlshamn Hamns del har detta 
inneburit att de idag svarar för ca 90 procent av denna typ av trafik i relationen Sverige – 
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Litauen/Lettland. Denna trafik av gods lastat i containers, på semitrailers och lastbilar 
förväntas öka även framöver. Utvecklingen från att allt mer gods går utan omlastning 
med lastbil eller olika lastbärare som till exempel containers ställer krav på hamnens 
goda förbindelser samt dess service (Länsstyrelsen, 2004-04-20). 
 
Karlskrona Hamn har under 2002 näst intill fördubblat sin färjekapacitet och har idag en 
starkt växande färjetrafik mellan Sverige och Polen. Hamnen har ett djup på 10 meter. 
Utvecklingen inför framtiden är i stort sett beroende på samma faktorer som diskuterats i 
Karlshamn Hamns fall, det vill säga den framtida förväntade mängden av 
lastbilstransporterat gods (Länsstyrelsen, 2004-04-20). 
 

Utvecklingen inom Polen, Lettland och Litauen? 
Vi har valt att studera de tre nya EU länderna Polen, Lettland och Litauen. Vi kommer i 
och med detta att ge lite bakgrundsinformation om dem samt redogöra för hur olika 
ekonomiska bedömare ser på deras framtida situation, samt vad de behöver förändra för 
att i framtiden ha en stabil tillväxt som kommer att gynna Blekinge regionen.  
 
Vi har valt att jämföra tre rapporter från tre utav Sveriges stora banker, de är från 
Föreningssparbanken (Föreningssparbankens analys nr 2 2004), Nordea (Nordea Outlook 
Maj 2004) och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB Baltic Outlook April 2004) 
 
För att nå en långsiktig tillväxt kommer det krävas att länderna klarar av att skapa ett 
konkurrenskraftigt humankapital i form av välutbildad arbetskraft. Det krävs även att de 
klarar att bli av med de spår av planekonomi som fortfarande finns kvar. De ovannämnda 
länderna är idag mycket beroende av att utländska investerare satsar pengar i dem vilket i 
sin tur leder till tillväxt. Det finns även andra faktorer som påverkar länderna negativt. 
Som till exempel att de saknar stabilitet i sina ekonomiska system och att den 
ekonomiska politiken inte är tillräckligt stark. De är enligt Föreningssparbanken väldigt 
ostabila, ingen av dessa länder skulle klara ett inträde till European Monetary Union 
(EMU) eller till Exchange Rate Mechanism (ERM2).  
 
Genom ett medlemskap kommer länderna få tillgång till EU:s olika fonder samt bidrag 
till olika projekt. Detta är en faktor som enligt vissa bedömare troligtvis kommer att 
hjälpa till att verka som en tillväxtfrämjande åtgärd. (SEB Baltic Outlook, 2004)  
 
De baltiska länderna får mest av strukturstödet. En fond som har till uppgift att hjälpa till 
att bygga upp infrastrukturen. Under åren 2004-2007 kommer de länder vi valt att ta med 
i vår undersökning att få följande strukturstöd från EU: Lettland 1 144 miljoner €, 
Litauen 1 510 miljoner € och Polen 12 562 miljoner €. Detta kommer troligtvis att få en 
positiv effekt på ländernas tillväxt. Hur stor effekten blir är svårt att uttala sig om enligt 
den rapport som vi har tagit del av. (SEB Baltic Outlook). Dock så kräver dessa 
fondpengar en del administration och enligt bedömare så förväntas inte hela summan bli 
utbetald under perioden. 
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Polen 
Antal invånare: 38,6 miljoner (2003) 
BNP/Capita: 4082 U.S. Dollar (2000) 
 
Polen har en obestridlig särställning i utvidgningsdiskussionerna. Landet är med sina 
cirka 40 miljoner invånare ett viktigt tillskott till den inre marknaden. Jordbrukets 
centrala ställning kommer att orsaka ett stort tryck på EU:s jordbrukspolitik. Jordbrukets 
andel av nationalprodukten har konstant minskat till endast cirka 4 procent av 
totalproduktionen. Det är viktigt med tanke på att var femte polack får sin inkomst av 
jordbruket. (Europeiska Unionen, 2004-05-14) 
 
Polens EU-medlemskap påverkar i huvudsak den ekonomiska volymen. Landets 
uppblomstring kan i slutet av detta årtionde ge en knuff åt den ekonomiska tillväxten i 
hela Europa. Under de närmaste åren kommer enorma investeringar att göras inom 
hälsovård och infrastruktur. Polen bygger bland annat vägar, avfallsbehandlingsstationer 
och avlopp. (Europeiska Unionen, 2004-05-14) 
 
Polen förändras i och med anslutningen till den Europeiska Unionen. För investerarna 
kommer den mest betydande direkta förändringen att vara stabilitet, öppenhet och en 
välbekant EU-lagstiftningsuppbyggnad, som liknar våran egen. Verkställandet av EU-
bestämmelserna tar tid. (Nordea Outlook, Maj 2004) 
 
Polen önskar utveckla EU:s östliga dimension. De anser sig ha största kompetensen inom 
EU gällande Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Moldavien. Polens östgräns är 1200 km 
lång. Polen besöktes år 2002 av 4.2 miljoner vitryssar. Nu införs visumtvång på nytt och 
EU kräver att Polen håller östgränsen under fast kontroll. Visumfrågan kommer att vara 
en viktig fråga för Polen. I det nya EU-parlamentet får Polen 54 av totalt 732 platser 
vilket är lika många som till exempel Spanien. (Nordea Outlook, Maj 2004) 
 

Hamnar 
Gdynia är idag främst inriktade på att transporter av styckegods med en betydande 
containerterminal och RoRo-anläggningar. Cirka 34 procent av det gods som tas om hand 
av hamnen består av kol och koks. Mängden av nämnda gods har dock minskat under de 
senaste åren vilket har lett till att hamnen har försökt utvidga sina erbjudna tjänster och 
anläggningar för att kunna ta emot flytande bulkvaror samt andra typer av bulklaster 
(SEBTrans, 2004-04-20). 
 

Ekonomiska läget 
Sedan början av 90-talet har den polska ekonomin utvecklats mycket snabbt och 
övergången från planhushållning till marknadsekonomi har gått förvånansvärt smidigt. I 
Idag beräknas den privata sektorn svara för 70 procent av sysselsättningen och bidra med 
70 procent av BNP. Jordbruket är en viktig sektor i den polska ekonomin genom att svara 
för drygt 20 procent av sysselsättningen och utgöra en social "buffert" i lågkonjunktur. 
Samtidigt är jordbrukets andel av BNP endast drygt 3 procent.  
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Nedgången i världsekonomin har även påverkat den polska ekonomin. Tillväxten har 
under senare år varit svag och långt ifrån tillräcklig för att Polen inom rimlig tid skall 
hinna ifatt övriga OECD-länder. BNP per capita (Köpkraftsparitet) i Polen ligger på 
ungefär 40 procent av genomsnittet för EU. Inflationen är dock mycket låg (0,8 procent i 
juli 2003) och exportutvecklingen är fortsatt positiv.  
 
Under de senaste månaderna har vissa tecken på återhämtning noterats. 
Industriproduktionen ökade med 10 procent i juli och utvecklingen i byggsektorn varit 
något bättre. Tillväxten för helåret beräknas kunna bli drygt 3 procent. Regeringen i 
Polen har nyligen presenterat en expansiv budget för år 2004 i syfte att ytterligare 
förstärka positiva trender på det ekonomiska området. Bland annat kommer skatten för 
företag att minska från 27 procent till 19 procent medan budgetunderskottet ökar med 7 
miljarder Zloty och kommer därmed att uppgå till drygt 5 procent av BNP. Statsskulden 
växer och kommer i farlig närhet av det tak på 60 procent som enligt konstitutionen inte 
får överskridas. Avgifter till EU och utgifter för samfinansierade projekt, den fortsatt 
höga arbetslösheten och växande underskott är alla faktorer som talar för att den polska 
ekonomin står inför ett mycket besvärligt år. (Nordea Outlook, Maj 2004) 
 

Ekonomisk utveckling 
Polen har haft en stark tillväxt i år mycket beroende på den förbättring som skett på 
exportmarknaderna. Landets tillväxt har varit stark men i och med att Polen har stora 
budgetproblem och en viss politisk osäkerhet så är bedömarna skeptiska. När ett land har 
stor politisk osäkerhet kan det leda till en försvagad tillväxt enligt bedömarna. (SEB 
Baltic Outlook, Föreningssparbankens analys) 
 
Konsumtionen i Polen spås att få en stark uppgång. Föreningssparbanken menar att den 
polska konsumtionen för närvarande är under sin potential. Men det skall tilläggas att 
Polen har en hög arbetslöshet på cirka 20 procent vilket hämmar den privata 
konsumtionen betydligt och även tillväxten. (Föreningssparbankens analys) 
 
Polen har dock ett antal fördelar ekonomiskt. Samtidigt som de har kommit långt med 
EU-anpassningar av olika slag har de dessutom lyckats genomföra en framgångsrik 
omstrukturering av industrin. 
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Makroekonomiska indikatorer 
(Real tillväxt i procent om ej annat anges) 
 2000

(mdr PLN)
2001 2002 2003E 2004E 2005E

Privat konsumtion 593 2.0 3.3 3.1 3.7 5.0
Offentlig 
konsumtion och 
investeringar 

134 0.6 1.2 0.2 1.2 0.8

Fasta investeringar 170 -8.8 -5.8 -0.9 5.0 9.0
Lagerinvesteringar* 8 -1.1 -0.2 0.5 0.7 0.5
Export 202 3.1 6.4 10.7 12.5 14.0
Import 249 -5.5 3.9 5.8 8.5 12.5
BNP 1.0 1.4 3.7 4.9 5.5
Nominell BNP (milj 
EEK) 

712 749 772 805 861 931

  
Arbetslöshet % 18.2 19.9 19.2 18.0 17.3
Konsumentpriser, % 5.3 1.9 0.7 1.9 2.5
Bytesbalans, % av 
BNP 

-2.9 -2.8 -2.0 -1.9 
 

-1.8

Offentligt 
budgetsaldo, % av 
BNP 

-3.5 -3.6 -4.1 -5.7 -4.2

* Bidrag till BNP-förändring (i procentenheteter) 
 

(Nordea Outlook, Maj 2004) 
 

Lettland 
Antal invånare: 2,3 miljoner (2003)  
BNP/Capita: 2952 U.S. Dollar (2000) 
 
Landet har goda transportförbindelser både österut och västerut. Lettlands ekonomi är på 
uppgång och marknaden expanderar i takt med att köpkraften ökar. Sättet att bedriva 
handel har förändrats och blivit både öppnare och mera västerländskt. Stabiliseringen av 
affärsverksamhetsmiljön ökar även intresset för Lettland som objekt för utländska 
investeringar. Största delen av de utländska investeringarna har fokuserats på transport- 
och datatrafiksektorerna. Transportsektorns betydelse är stor på grund av de ryska 
oljetransporterna. 
 

Hamnar 
Liepaja är en av de tre största hamnarna i Lettland. Godset som hanteras i hamnen består 
i huvudsak av trailers, timmer och metallvaror. Hamnen trafikeras även till en viss del av 
RoRo-trafik. 90 procent av denna trafik är transittrafik till eller från Ryssland, 
Vitryssland eller Ukraina. Stora markområden kring området bildar förutsättningar för 
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framtiden att expandera kapaciteten samt utveckla nya verksamheter (SEBTrans, 2004-
04-20). 
 

Ekonomiska läget  
Lettlands snabba ekonomiska utveckling fortsatte under 2002, även om ökningen inte var 
lika stark som under 2001. Sedan 1996 har den Lettiska ekonomin vuxit i snabb och 
stabil takt. BNP ökade mellan åren 1996 och 2001 med 35.4 procent, ett snitt på ca 5 
procent per år. Under 2003 förväntas fortsatt ökning av den ekonomiska tillväxten, trots 
den generella nedgången i världsekonomin. Det skall tilläggas att tillväxten är ojämnt 
fördelad i landet med stora eftersatta områden på landsbygden. (Nordea Outlook, Maj 
2004) 
 
Till stor del beror tillväxten under 2004 beroende av utvecklingen inom detaljhandeln. 
Tjänstesektorn ökade med 5.4 procent, processindustrin med 6.3 procent och 
byggnadssektorn med 7.5 procent. Utvecklingen inom varusidan är till stor del beroende 
av den ekonomiska situationen på Lettlands största exportmarknader. Riksbanken 
förväntar sig att den inhemska efterfrågan kommer att vara fortsatt hög under 2004 och 
att detta kommer att ha en positiv inverkan, främst på tillväxten i tjänstesektorn. Den 
sjunkande transithandeln med rysk olja via hamnen Ventspils drog ner BNP-tillväxten 
under 2002 något. (Nordea Outlook, Maj 2004) 
 
Arbetslösheten under 2002 uppgick till 7.7 procent, men dessa siffror skiljer sig stort 
mellan stad (främst Riga) och landsbygd. Trots ökad privat konsumtion samt ekonomisk 
tillväxt har Lettland en låg levnadsstandard mätt i BNP/capita. Landet är det fattigaste av 
de länder som blivit medlemmar i EU 2004. Enligt en analys utförd av Eurostat är 
Lettlands BNP per capita 31 procent av EU-genomsnittet. År 2002 låg den 
genomsnittliga årsinkomsten på 2597 EUR. (Nordea Outlook, Maj 2004) 
 

Ekonomisk utveckling 
Enligt SEB kommer det för Lettlands del ske en fortsatt snabb och stabil tillväxt under de 
närmsta åren. Lettlands varuexport ökade med 17 procent trots en svag världskonjunktur. 
Både trävaruexporten och teko-industrin utvecklades och det är de två industriblock som 
betyder mest för Lettlands konkurrenskraft. I och med denna positiva utveckling av 
konkurrenskraften, så anser bedömarna att det finns en god konkurrenskraft inom landet. 
Det bör leda till att Lettland kan bibehålla sin exporttrend 2004-2005.  
 
Konsumtionstillväxten minskar men har under de senaste åren varit stark. Lettland har 
även börjat genomföra en förändring gällande beskattningen av företagen och har under 
året sänkt sina skatter med 15 procent för just denna grupp. Det anser båda analyserna att 
det är en stark faktor som leder till tillväxt.  
 
Det finns även negativa effekter av tillväxten. En av dessa är att den starka tillväxten har 
lett till en ökad inflation. Enligt Föreningssparbankens rapport existerar även en 
betydande korruption och att denna i sig är tillväxthämmande och dessutom en 
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försvårande faktor för företagen. Men det är något som man räknar med att det kommer 
att försvinna då mer makt kommer att flyttas över till den Europeiska Unionen. 
 

Makroekonomiska indikatorer 
(Real förändring i procent om ej annat anges) 
 2000

(milj LVL) 
2001 2002 2003E 2004E 2005E 

Privat konsumtion 2694 7,4 7,5 7,4 5,0 4,0 
Offentlig konsumtion 
och investeringar 

857 -4,2 6,0 3,1 2,0 1,0 

Fasta investeringar 1152 17,0
 

9,0
 

12,8
 

15,0 
 

12,0
 

Lagerinvesteringar* 225 3,1
 

-2,1
 

1,0
 

0,6 
 

0,2
 

Export 1984 6,9
 

5,7
 

7,5
 

10,0 
 

12,0
 

Import 2360 12,6
 

4,5
 

13,1
 

9,0 
 

10,0
 

BNP  7,9
 

6,1
 

7,4
 

6,6 
 

6,4
 

Nominell BNP (milj 
EEK) 

 4812,6
 

5194,7
 

5833,0
 

6577,4 
 

7378,4
 

       
Arbetslöshet %  7,8 8,9 8,6 8,3 7,9 
Konsumentpriser, %  2,5 2,0 2,9 4,4 3,7 
Bytesbalans, % av BNP  -9,6 -7,6 -9,2 -9,9 -9,5 
Offentligt budgetsaldo, 
% av BNP 

 -2,1 -2,5 -1,8 -2,0 -1,7 

* Bidrag till BNP-förändring (i procentenheteter) 
 

(Nordea Outlook, Maj 2004) 
 

Litauen 
Antal invånare: 3,5 miljoner 
BNP/Capita: 3039 U.S. Dollar 
 
Litauen är en liten ekonomi men det är den klart snabbast växande i Östersjöområdet och 
en utan de snabbast växande ekonomierna i hela världen, sett till BNP. Litauen är det 
land av de små länder runt Östersjön som bedömare ser väldigt positivt på. 
 

Hamnar 
Klaipeda är Litauens mest betydande hamn. Transitgods representerar 70 procent av det 
gods som hanteras inom hamnen. Den här trafiken härstammar främst från de tidigare 
Sovjetiska republikerna. Transittrafiken erbjuder även goda förbindelser till import och 
export för landets inhemska industri. 1999 hanterade hamnen 16 miljoner ton, där en 
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tredjedel av denna volym är oljeprodukter, medan endast 2 procent representerar 
containertrafik (SEBTrans, 2004-04-20). 
 

Ekonomiska läget 
Tidningen The Economist (den 17 juli 2003) döpte Litauen till den "Baltiska tigern" efter 
den remarkabla BNP-tillväxten om 9,4 procent första kvartalet 2003. Den här siffran skall 
sättas i relation till den negativa tillväxten på -3,9 procent som Litauen hade så sent som 
för fyra år sedan, efter den ryska krisen. Även om tillväxten under det andra halvåret 
mattades av något är den preliminära siffran för 2003 hela 8,9 procent. Siffran för 2002 
var 6,7 procent. Litauen har således 2002/2003 haft den högsta BNP-tillväxten i Baltikum 
och toppar "Europaligan" 2003. Samtliga bedömare tycks förutse en fortsatt hög 
tillväxtsiffra på omkring 6-7 procent för de kommande åren.  
 
De huvudsakliga förklaringarna är en ökad inhemsk efterfrågan, ökad privat konsumtion, 
företagarnas vilja att expandera och inflödet av utländska direktinvesteringar. 
Inkomsterna som givit utrymme för den ökade konsumtionen har genererats av tidigare 
års exportframgångar. Tilltron på tillväxtkurvans fortsatta väg uppåt bidrar till ett 
konsumtions- och investeringsklimat som är gynnsamt för företagen.  
 
Arbetslösheten fortsätter att vara ett betydande makroekonomiskt problem för Litauen 
och det måste tacklas. Under 2003 minskade antalet registrerade arbetslösa, enligt 
officiell statistik, med 1,0 procent från 11,3 procent till 10,3 procent. Mörkertalen får 
dock bedömas som relativt stora då långt ifrån alla de som saknar fast arbete är 
registrerade som arbetssökande hos myndigheterna. Arbetslöshetens geografiska 
fördelning mellan stad och landsbygd samt mellan stora och små städer fortsätter att vara 
tydlig. Arbetslösheten på landsbygden i södra Litauen är omkring 20 procent, medan den 
i Vilnius är omkring 6 procent. Många bedömare förutspår en minskningstakt av 
arbetslösheten med omkring en procent även för 2004 och åren därefter.  
 

Ekonomisk utveckling 
Investeringarna ökar och exporten förväntas att tillta. Litauen har under det senaste året 
förundrat de ekonomiska bedömarna och haft en imponerande tillväxt 2003 på 8,9 
procent De litauiska företagen är konkurrenskraftiga vilket gör att tron på tillväxten är 
stark. Landets varuexport växte med 9 procent ifjol och beräknas att öka med 14 procent i 
år. För att kunna bibehålla sin tillväxt har Litauen beslutat att de skall sänka sin 
inkomstskatt vilket förväntas att stimulera konsumtionen. Landet har även genomfört ett 
flertal anpassningar till den Europiska unionen som är av institutionell och legal art.  
 
Nackdelar finns även här som politisk oro, hög arbetslöshet och regionala obalanser. 
Dessutom så fanns det förut en utbredd korruption och denna kommer troligtvis att avta 
efter deras EU-inträde, då olika myndigheter kommer att få olika direktiv från EU och 
fler beslut kommer att tas längre ifrån. 
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Makroekonomiska indikatorer  
(Real förändring i procent om ej annat anges) 
 2000

(milj LTL) 
2001 2002 2003E 2004E 2005E 

Privat konsumtion 28581 4,0 4,2 7,1 5,0 4,0 
Offentlig konsumtion 
och investeringar 

9854 0,3 4,3 0,6 1,0 1,0 

Fasta investeringar 8565 13,5 12,4 12,6 18,0 18,0 
Lagerinvesteringar* 449 0,9 -0,1 0,4 0,0 0,0 
Export 20437 21,2 19,4 7,3 14,0 15,0 
Import 23331

 
17,7 16,1 8,2 11,0 11,0 

BNP  6,5 6,7 9,0 7,7 7,5 
Nominell BNP (milj 
EEK) 

 47899,6 50473,0 54433,0 58142,0 63280,0 

       
Arbetslöshet %  12,5 11,3 10,3 9,4 9,0 
Konsumentpriser, %  1,3 0,3 -1,2 0,2 1,6 
Bytesbalans, % av BNP  -4,8 -5,3 -6,7 -7,3 -7,5 
Offentligt budgetsaldo, 
% av BNP 

 -0,4 -1,2 -1,8 -2,5 -2,0 

* Bidrag till BNP-förändring (i procentenheteter) 
 

(Nordea Outlook, Maj 2004) 
 

Östersjöhandelns framtida storlek 

Godsflöden mellan Sverige och Baltikum/Ryssland 
I och med att tillväxten och handeln har ökat inom Östersjöregionen har det även 
inneburit ett uppsving för transportflödena. Trafiken har ökat både då man tittar på 
personaltransporter som gods.  
 
Prognos för godsflödena mellan Sverige och Baltikum/Ryssland 

 
(Eurofutures, 2001, s.8) 

 

Exportvolymer och Importvolymer 
Vad har då det inneburit för Sveriges export till dessa länder idag? Om vi börjar med att 
gå tillbaka och titta på en period under mitten av 1990-talet beräknades Östersjöns nya 
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marknadsekonomier svara för cirka 8 procent av Sveriges Östersjöhandel. Detta svarade 
endast för ca 2 procent av Sveriges totala utrikeshandel. Under perioden 1992-1997 
ökade den svenska exporten med 9 procent per år eller med 60 procent under hela 
perioden. Den beräknade exporten till de nya marknadsekonomierna ökade dock i en 
betydligt snabbare takt: 428 procent för Lettland, 514 procent för Litauen och 575 
procent för Estland. I början på 1990 var handeln med dessa länder obetydlig. (Johansson 
& Karlsson, 1999) 
 
Med denna kunskap frågar man sig då vad denna utveckling kommer att innebära för 
framtiden? Hur kommer till exempel exporten och importen mellan Sverige och länderna 
på andra sidan Östersjön att utvecklas inom en 10 års period. Självklart är en sådan 
framtida utveckling av transportflöden och handel inom Östersjöregionen till stor del 
spekulativ då den bygger på ett otal faktorer. Dock kan man konstatera att även de mest 
försiktiga analyserna på området ser en kraftig ökning av handeln. De nya ländernas 
andel av Sveriges export inom Östersjöområdet förväntas stiga från ca 5 procent under 
perioden 1992 till över 20 procent 2015. Detta scenario bygger på en ”långsam 
expansion” där handeln med bland annat Lettland, Litauen och Polen förväntas öka med 
8 procent per år. Realistiskt sett så är detta en försiktig analys där det mest troliga är att vi 
istället kommer se en betydligt snabbare utveckling i dessa länder. (Johansson & 
Karlsson, 1999) 
 
Vid prognoser av detta slag är det av yttersta vikt att skilja på handelns tillväxt i värde 
eller vikt och volym. När man talar om handelns tillväxt i värde beskriver man hur viktig 
handeln är för import- och exportregionen. Därmed talar man även om i vilken 
utsträckning handelns tillväxt klarar att täcka de kostnader som är ett resultat av 
transportsystemets utveckling. Talar man istället om handeln i vikt- eller volymenheter 
syftar man istället på hur belastningen på transportsystemet ökar. Den anger alltså det 
volym- eller kapacitetskrav som ställs på transportsystemet. Nedan redovisas även 
importen genom ”det långsamma scenariot”. (Johansson & Karlsson, 1999) 
 
 
Procentuell ökning av Sveriges export till Östersjöländerna 1997-2015 
 Svensk export till: Exportökning i värde, 

% 
Exportökning i vikt, 
% 

 

 Polen 
Ryssland 
ELL-länderna 

320 280  

 Totalt till 
Östersjöregionen 

170 80  

 
(Johansson & Karlsson, 1999) 

 
Procentuell ökning av Sveriges import till Östersjöländerna 1997-2015 
 Svensk import 

till: 
Importökning i värde, 
% 

Importökning i vikt, 
% 

 

 Polen 320 50  
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Ryssland 
ELL-länderna 

 Totalt till 
Östersjöregionen 

160 43  

 
(Johansson & Karlsson 1999) 

 

Transportlänkar mellan Sverige och Baltikum/Ryssland 
Den väg som godset tar beror till stor del om det är fråga om stycke- eller bulkgods. 
Styckegods går vanligtvis över en eller flera omlastningsstationer med byte av 
transportslag medan bulkgods som olja och massaved importeras vanligtvis direkt till den 
egna kajen av förbrukarna det vill säga oljebolagen eller pappersbruken. Transportens 
väg och val av omlastningsstationer blir på detta sätt till stor del beroende på 
transportnätverkets utformning samt slutdestination. Goda transportförbindelser och ett 
centralt läge i förhållande till befolkningskoncentrationer har på detta sätt kännetecknat 
de regioner som har fått en central roll som transportcentra för styckegods samt 
containergods (Eurofutures, 2001). 
 
Generellt kan man urskilja två alternativa vägar av godsströmmar mellan 
Baltikum/Ryssland och Sverige. 
 

 Sjö- eller landvägen via ett eller flera transitländer 
 Sjövägen direkt till mottagarlandet 

 
I valet mellan dessa båda alternativ framstår sjövägen direkt till mottagarlandet som den 
snabbaste samt den mest använda. Östersjöområdet består av ett stort antal hamnar med 
tillräcklig kapacitet när det gäller hamnarnas utformning samt dess transportinfrastruktur 
på landsidan. Flera hamnar inom Baltikum har även under de senaste åren genomgått 
stora utbyggnader med målet att klara av större kapaciteter för containertrafik. Riga, 
Liepaja och Ventspils är bara tre exempel på hamnar i Lettland som på senare år har 
genomgått denna förändring. De baltiska hamnarna spelar även en stor roll när det gäller 
transitnoder för godsflödena till Vitryssland, Ukraina, Ryssland och Kazakstan. Cirka 70 
procent av de godsvolymer som tas om hand av de baltiska hamnarna beräknas bestå av 
ryskt gods i transittrafik. Majoriteten av dessa transporter består av råolja och 
oljeprodukter samt massaved och sågtimmer (Eurofutures, 2001). 
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4. STRATEGI 

Teoretisk bakgrund 
När vi började uppsatsarbetet begrundade vi olika teorier som kunde vara till hjälp i 
strategiutvecklingsprocessen. Genom att använda oss utav Henry Mintzberg et al (1998) 
olika teorier som beskriver strategi och strategiutformning genom tio olika skolor. Dessa 
olika skolor ger alla sin förklaring till hur den strategiska processen fungerar. Dock är det 
så att de här tio skolorna inte är helt renodlade i verkligheten utan att de mer eller mindre 
existerar och verkar inom alla organisationer, vissa utav dem mer än andra. 
 

Varför behöver en organisation strategi? 
Enligt Mintzberg (1987b) så finns det ett flertal olika anledningar till varför en 
organisation behöver en strategi. Han menar att en strategi är nödvändig för att,  
 
1. Sätta ut riktningen för organisationen och att den hjälper organisationen att navigera 
genom sin omgivning och i organisationens omvärld på ett säkert sätt. Mintzberg (1987b) 
menar att detta bygger på att man har gjort det antagandet att organisationen med den 
bästa strategin är den som gör den största vinsten och kommer närmast sina mål. Om det 
var så skulle det betyda att om man bara har en strategi så spelar det ingen roll hur det går 
om man tar extremfallet, det för att det går alltid bättre än vad det hade gjort om man inte 
hade haft någon strategi alls.  
 
2. Strategi är nödvändig för att den fokuserar och samordnar organisationens aktiviteter. 
Mintzberg (1987b) menar då att utan en strategi så förvandlas organisationen från en 
enhet till en samling mer eller mindre fristående individer det leder till att organisationen 
tappar fart, mening och mål. 
 
3. Strategi behövs för att knyta samman organisationen och visa vad den står för, både för 
de som är inom organisationen och för dem som är utanför den som till exempel kunder. 
Enligt Mintzberg (1987b) så skapar strategin en ökad förståelse för de olika 
avdelningarna i organisationen vilket i sin tur kan leda till att alla kämpar mot samma 
mål. Mintzberg föreställer sig en organisation med ett namn, utan vare sig mönster, plan 
eller någon av de andra definitionerna av strategi som beskrivs i Mintzberg (1987a). Det 
är svårt och det gör att organisationen bara blir en fasad med ett namn, inget innehåll eller 
direkt mening. I en sådan organisation är det ingen som vet varför någon gör något eller 
vad han tillför organisationen. 
 
4. Den sista anledningen till varför en organisation behöver en strategi, är att den bidrar 
till stabilitet. Men den absolut klaraste anledningen till varför strategi behövs enligt 
Mintzberg stöds av följande citat, 
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 ”Strategy is needed to reduce uncertainty and provide 
consistency (however arbitrary that may be) in order to aid 
cognition, to satisfy intrisic needs for order, and to promote 
effiency under conditions of stability (by concentrating 
resources and exploring past learnings)” 

 

                                                                                                               Mintzberg 1987b:28-29 
 
Strategier är dock bara en simplifierad bild av verkligheten och det är det viktigt att alltid 
komma ihåg. Han menar också att när den strategi som organisationen har valt väl är 
etablerad så kan den komma att fungera som organisationens ”naturliga” instinkt och på 
så sätt bli en del av organisationens ryggrad, för en ryggradslös organisation är inget att 
eftersträva. (Mintzberg 1987a)   
 
 ”For one thing, strategy enables the organization to concentrate 

it’s own existing skills and knowledge to the very fullest. 
Strategies reflect the results of organizational learnings, the 
patterns that have formed around those initiatives that have 
worked best” 

 

                                                                                                                     Mintzberg 1987b:30 
 
Ovanstående citat av Mintzberg (1987b) tycker vi redovisar de viktigaste anledningar till 
varför en organisation skall och bör ha en strategi.  
 

Olika sätt att se på strategi 
Mintzberg (1987a) ser på strategi enligt fem olika sätt. Dessa är strategi som mönster, 
strategi som plan, strategi som position och strategi som skenmanöver. I och med att 
strategi är något som både är komplext och mångfacceterat så att det behövs definieras på 
fem olika sätt och dessa är följande: 
 
1. Strategi som plan: är enligt Mintzberg (1987a) en medveten handling eller något som 
på förhand är planerat. Som till exempel en militär strategi om fienden gör si så gör vi så.  
 
2. Strategi som skenmanöver: Med det här synsättet eller definitionen på strategi så menar 
Mintzberg (1987a) att en organisation gör ett eller flera drag på ett planerat sätt för att på 
så sätt bli av med en konkurrent, eller på något annat sätt skapa sig en fördel gentemot 
sina konkurrenter.  
 
3. Strategi som mönster: definieras genom att organisationen genom ett flertal olika 
handlingar som alla leder åt samma håll eller åt en speciell riktning. Mönstret kan vara 
mer eller mindre medvetet och om det är mindre medvetet kan det upptäckas i efterhand. 
Mintzberg (1987a). 
 
4. Strategi som perspektiv: denna definition handlar om företagets uppfattning om sig 
själv och hur företaget placerar sig i miljön. Men denna uppfattning handlar inte bara om 
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hur företaget handlar eller positionerar sig utan även också om hur företaget inverkar på 
olika sätt i och med sin omvärld. Mintzberg (1987a) 
 
5. Strategi som position: att se strategi på detta sätt handlar om att positionera sig och sitt 
märke/produkter på marknaden. Organisationen fokuserar sig helt enkelt på den delen där 
organisationen möter till exempelvis kunden eller någon annan som är utanför företaget. 
(Mintzberg et. al 1998) 
 
Men dessa fem olika definitionerna förekommer inte explicit utan varandra på så sätt att 
om man har valt den ena definitionen så utesluter inte det utan del kan mycket väl både 
interagera och blandas med varandra. Mintzberg (1987a)  
   
Till dessa ovannämnda fem definitioner skulle vi vilja lägga till ytterligare en definition 
utformad av Michael E. Porter. En definition som är en kombination av punkterna ett och 
fem. 
 
 ” Strategy is the creation of a unique and valuable position, 

involving a different set of activities.” 
 

                                                                                                                            (Porter 1996:68)
 
Porters ovannämnda definition handlar mer specifikt om företagets kamp för överlevnad 
och om hur företaget mer konkret positionerar sig på marknaden. 
 
För att verkligen kunna bestämma vad som är strategi så måste organisationen enligt 
Porter (1996) särskilja på strategin och den operationella effektiviteten, båda begreppen 
är viktiga för att nå den bästa prestationen.  
 

Mintzbergs tio skolor 
Enligt Mintzberg et al (1998) så finns det tio olika strategiska skolor som var och en har 
sin egen syn på strategi och på den strategiska processen. Mintzberg et al (1998) menar 
att dessa skolor kan jämföras med toppen av ett isberg. Att det inte är möjligt att se alla 
delar av skolorna, utan bara en liten del av helheten. Mintzberg et al (1998) menar att en 
organisation mycket väl kan ha tagit influenser från fler än en av skolorna, kanske till och 
med alla. Nedan följer en presentation av de skolor som vi påträffat under resans gång. 
 

Design skolan 
Denna skola försöker att skapa en strategisk anpassning emellan interna och externa 
möjligheter. Enligt denna skola så skapas strategi genom en medveten tanke. En typisk 
designer menar att handling måste baseras på någonting som ligger bakom annars blir 
handlingen meningslös. Enligt Mintzberg et al (1998) så menar designern att en bra och 
effektiv strategi kommer från en process av mänskligt tänkande. Med detta menar de att 
strategi är en avsiktlig och planerad handling som syftar till någonting. 
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Personen som är människan bakom strategin är enligt denna skola den högste chefen för 
organisationen som skall använda sig av strategin, eller den person som sitter i toppen på 
organisationspyramiden. Mintzberg et al (1998) menar att det är bara en person som är 
strategen, om man använder sig av det här perspektivet. Strategen bör vara en person som 
sitter högst upp i hierarkin och kan genom sin position skapa sig en överblick över 
organisationens verklighet.  
 
Inom denna skola så får miljön en mindre roll enligt Mintzberg et al (1998) så ser urtypen 
ur denna skola på miljön som något som man måste ta sig igenom ungefär som man kör 
båt i en skärgård man kan bara styra undan från kobbar, skär och grynnor. Man kan inte 
flytta på dem.  
 
En företrädare för denna skola tror mycket på enkelhet. På grund utav detta så anser 
företrädarna att man måste hålla skapandet av strategin på ett enkelt och informellt plan. 
Det här skiljer designskolan från bland annat planerings och positioneringsskolan. 
Enkelheten är en utav den här skolans hörnstenar i och med att en strategi eller den 
strategiska planen skall förmedlas ut i organisationen så skall och måste strategin eller 
den strategiska planen vara enkel. Det för att den skall vara möjlig för alla inom 
organisationen att förstå den. 
 
Enligt denna skola så är varje strategi unik. Det finns med andra ord inga generella bra 
sätt att genomföra strategi på enligt denna skola, inte heller någon perfekt strategi som 
fungerar gång på gång.  
 
Denna skola hävdar enligt Mintzberg et al (1998) att först skall strategin finslipas och 
putsas för att sedan efter det först användas inom organisationen. Med andra ord så låter 
man inte en strategi växa fram enligt denna skola utan det är någonting som redan är klart 
att användas då själva upplägget är färdigt.  
 

Planeringsskolan 
Denna skola lever efter uttrycket om du inte planerar så planerar du att misslyckas. 
Skolan liknar den föregående på flera sätt. Men precis som namnet antyder så sätter 
denna skola den strategiska planen och planeringsförfarandet i fokus. Precis som i 
designskolan finns det en ledande person som ska godkänna de strategiska planerna. 
Mintzberg et al (1998) hävdar att dem som egentligen styr organisationens strategi och 
dess strategiska process, är planerarna och inte den högste chefen i första hand. 
 
Planeringsskolan hävdar att en strategi enbart är produkten av en process där någon ur 
organisationen satt sig ner och planerat framtiden för organisationen. Enligt Mintzberg et 
al (1998) så delas denna process ofta upp i olika steg med checklistor och liknande 
kontrollverktyg som till exempel delmål. Vi skulle vilja likna denna process med att lyfta 
en jumbojet där proceduren är ungefär den samma på så sätt att man fyller planet med 
bränsle, mat, passagerare och så vidare. Piloterna går igenom vissa saker enligt 
checklistor sedan taxar man ut och nya checklistor gås igenom. Vid eventuella fel så 
börjar man om igen och det kan ta tid att starta och få planet i luften.  
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Enligt denna skola så vilar huvudansvaret på högsta chefen medan själva genomförandet 
vilar på planerarna och planeringens struktur. En strategi som är gjord på detta sätt kan 
implementeras direkt. De strategier som kommer ut genom denna process är oftast 
detaljerade och klara att använda. (Mintzberg et al 1998) 
 
En konsekvens av att planeringen oftast fokuserar på den egna organisationen är att 
strategin lätt kan bli en massa siffror, budgetar och delmål istället för en mer levande 
strategi enligt Mintzberg et al (1998). 
 

Positioneringsskolan 
Denna skola med Porter som den stora förespråkaren menar att organisation kan 
positionera sig på rätt sätt genom att analysera organisationens omvärld och 
organisationens konkurrenter.  
 
Enligt Porter så finns det tre stycken positioner som företaget kan ta för att skapa sina 
konkurrensfördelar, dessa är:  
 

1. Låga kostnader  
2. Differentiering 
3. Segmentering 

 
Denna skola sätter en större fokus på den plats där organisationen möter kunden alltså 
marknaden enligt Mintzberg et al (1998). Man har därför inte speciellt mycket att välja på 
som företagare.  Den strategiska processen består enbart av att välja en utav ovanstående 
positioner på det stället där organisationen möter sin kund. Väljer organisationen då fel så 
blir den utslagen och utkonkurrerad.  
 
I denna skola är det inte som i de två föregående att det är den som sitter högst upp i 
organisationspyramiden som har den beslutande makten. Utan istället är de som har störst 
inflytande på strategin och de avgörande strategiska valen, är de som gör organisationens 
strategiska analyser. (Mintzberg et al 1998)  
 

Entreprenörskolan 
Denna skola sätter stor fokus på verkställande direktören. Oftast är den strategiska 
visionen en del av hans tänkande eller mål, det är han och enbart han som driver 
organisationen framåt. Kända människor och organisationer som har haft ett sådant 
strategiskt perspektiv är bland andra Ingvar Kamprad, grundaren av IKEA. Denna skola 
har ofta strategin i ett längre perspektiv enligt Mintzberg et al (1998). Igenom 
organisationen försöker den starke ledaren att förmedla sin vision.  
 
Denna skola ser strategin på så sätt att den är intuitionsbaserad och ledaren ser strategin 
lite genom känsla. Ledaren tar enligt Mintzberg et al (1998) in informationen eller olika 
strategiska influenser och sedan förändrar han dem för att de skall passa hans syfte.  
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En entreprenör har ofta svårt att släppa kontrollen över sitt livsverk som till exempel 
Ingvar Kamprad, som är över sjuttio år ekonomiskt oberoende och fortfarande arbetar. 
Mintzberg et al (1998) menar att entreprenören försöker att ha en nära kontroll och 
försöker att delta i mest möjliga mån då det gäller implementeringen av strategin. En 
entreprenörs strategi är oftast väl uttänkt och genomtänkt, men också flexibel i sin 
läggning. Den övergripande visionen är oftast väldigt vid i sin mening.  
 
Entreprenörens organisation är en organisation som använder sig av denna syn på 
strategin är ofta väldigt enkla och flexibelt uppbyggda. Mintzberg et al (1998) menar att 
entreprenören ser till att han har vad han behöver för att lyckas inom sin organisation. 

Den kognitiva skolan 
Denna skola fokuserar sig på vad som händer i strategens huvud. Det som Mintzberg 
kallar för den svarta lådan. För att vi inte riktigt vet vad som händer där. Enligt Mintzberg 
et al (1998) tar sig strategin uttryck enligt olika ramar och perspektiv. Hur de ser ut beror 
delvis på vilken påverkan miljön har haft och delvis på hur strategen har tänkt sig att 
dessa skall se ut.  
 
Den här skolan använder sig av olika mentala bilder och olika filter för att sortera upp 
verkligheten. Denna skola hävdar enligt Mintzberg et al (1998) att världen kan avbildas 
genom ett flertal olika instrument bland annat genom modeller, ramverk och perspektiv. 
Den hävdar även att man kan konstruera världen.  
 
Strategier är enligt denna skola svåra att skapa och konstruera speciellt om det gäller den 
att hitta den optimala strategin. 
 

Lärande skolan 
Denna skola fokuserar sig på lärandet som pågår inom alla organisationer och hävdar att 
organisationernas strategi kommer från eller är resultatet av en lärande process.  
 
I och med att miljön och omgivningen kring en organisation är skiftande, komplex och 
oförutsägbar så måste organisationen enligt denna skola anpassa sin strategi på så sätt att 
strategin blir till en lärande process som sker över en längre tidsperiod. 
 
Till skillnad från design-, planerings- och positionsskolorna så hävdar den lärande skolan 
att det inom en organisation finns ett flertal olika strateger (Mintzberg et al 1998). Det 
innebär att strategier kan uppstå i princip på vilken plats som helst inom organisationen 
och från vem som helst som interagerar antingen med, mot eller i organisationen. Han 
hävdar också att vissa utav ovanstående initiativ tas upp av personer eller grupper inom 
organisationen som enligt Mintzberg et al (1998) kallas för talesmän. Dessa talesmän ser 
till att organisationen anammar en ny strategi, eller att vissa lärdomar tas till användning 
som tillförskansats organisationen genom dess erfarenhet eller från dess historia. 
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I denna skola får som ovan nämnts inte ledarskapet/ledarna någon framträdande roll. 
Utan istället så blir dess roll att styra strategiprocessen på så sätt att den ger ett underlag 
för att organisationen får och skapar sig nya strategier eller i alla fall nya riktningar på 
dem, samt att organisationen har en bra grogrund för att skapa sig nya strategier.  
 
Den lärande processen som denna skola anser är viktig för varje individ inom 
organisationen, men också för hela organisationen som ett kollektiv.  
 

Maktskolan 
Denna skola är omgiven av och syftar på organisationens interna och externa politiska 
maktspel. Denna skola ser strategin som om att den som har det största inflytandet är den 
som skapar den framtida strategin eller i alla fall är den som påverkar den strategiska 
riktningen mest. Antingen den befinner sig inom eller utom organisationen.  
 
Mintzberg et al 1998 delar upp denna påverkan i två olika delar, dessa är: 
 

• Mikropåverkan: Enligt Mintzberg et al (1998) så inverkar denna genom 
förhandlingar, övertalning, direkt konfrontation och olika sorters koalitioner, men 
utan någon som varit dominant under någon längre period. Detta sker endast på 
ett plan inom företaget.  

 
• Makropåverkan: Är enligt Mintzberg et al (1998) när organisationer samverkar 

med varandra för att på så sätt skapa sig makt över marknaden eller liknande mål. 
Men organisationen kan även genom strategisk manövrering och kollektiva 
strategiska nätverk som till exempel ”Joint Ventures” eller andra sorters allianser 
– skaffa sig fördelar.  

 

Den kulturella skolan 
Enligt denna skola så formas strategin genom att organisationens kulturella värderingar 
genomsyrar den och att de är så starka att de påverkar organisationens riktning. 
Organisationens gemensamma värderingar och kulturella sammanhang skapar enligt 
Mintzberg et al (1998) detta perspektiv och synsättet på strategin. 
 
Denna process är ofta enligt Mintzberg et al (1998) inte uttalad utan istället en process av 
socialisering. Eventuella nykomlingar accepterar och förstår efter en viss tid vad som 
sker inom organisationen som till exempel dess vanor, uppförande och organisationens 
tysta kunskap. Men denna process behöver inte alltid vara tyst, utan kan också vara 
formellt uttalad och väl inarbetad. Ovanstående är anledningar till att medlemmarna i 
organisationen inte kan beskriva vad som är det underliggande till deras strategi eller till 
deras sätt att handla. Utan istället så har organisationskulturen varit med och påverkat 
denna process enligt Mintzberg et al (1998). 
 
Som ett resultat av ovanstående så får strategin en roll som ett perspektiv som står över 
de andra. Den bidrar enligt Mintzberg et al (1998) till det mönster som Mintzberg 
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(1987a) menar är en utav de fem definitionerna på strategi. Den tar upp de resurser och 
egenskaper som ligger djupt inbäddade i organisationen och som försvaras av den 
samma. Men även är det dessa egenskaper som enligt Mintzberg et al (1998) används för 
att skapa organisationens konkurrensfördelar. Därför anser han att strategin enligt det 
kulturella synsättet skall betraktas som avsiktlig, men kanske inte helt avsiktlig då de 
kulturella värderingarna kan ligga rotade djupare i organisationen än vad man kanske är 
medveten om. 
 
Den här skolan är inte speciellt förändringsvänlig utan de föredrar istället att man har en 
strategi som blir en del av kulturen och denna förändras enbart över tiden. Mintzberg et al 
(1998) menar att denna skola i sitt mest förändringsvänliga stadium försöker förorda en 
förändring i den strategiska positionen som organisationen valt, men bara inom 
organisationens strategiska perspektiv. 
  

Miljöskolan 
Denna skola tar en större hänsyn till omgivningen och organisationens miljö och hur den 
påverkar den strategiska processen. Man kan säga att miljön påverkar organisationen 
genom olika krafter vilket gör den till en central aktör i organisationens strategiska 
process. 
 
Till sin miljö måste organisationen svara annars riskerar den att bli helt och hållet 
utelämnad och kommer därmed inte heller att överleva. Denna skola är starkt influerad av 
Darwinismen och de bäst anpassade överlever. Organisationen har inget annat val enligt 
denna skola än att anpassa sig och att reagera på sin omgivning. (Mintzberg et al 1998)  
 
Ett annat karaktäristiskt drag enligt denna skola är att ledarskapet blir ett passivt redskap 
som läser av miljön och att ledarskapets främsta uppgift är att se till att organisationen 
klarar av att anpassa och förändra sig till de nya krav som organisationens omgivning 
ställer.  
 
Organisationen tar enligt denna skola och nischar sig på så sätt att det kan enligt 
Mintzberg et al (1998) liknas vid koalabjörnar som har funnit sin nisch i att bara äta 
eukalyptusblad. När organisationen har nischat sig så stannar den kvar i den positionen 
tills att resursknapphet uppstår och organisationen måste då finna en ny nisch och sedan 
anpassa sig efter den förändring som skett, de som misslyckas med detta är de som i sann 
Darwinistisk anda inte överlever utan i stället går under.  
 

Konfigurationsskolan 
Denna skola hävdar att strategi och strategisk förändring först äger rum när företaget 
utsätts för en viss grad av påverkan som leder till instabilitet. Men mesta delen av sin tid 
tillbringar företaget i en stabil omgivning och har enligt denna skola inget behov av att 
förändra eller att byta strategi (Mintzberg et al 1998) 
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Enligt Mintzberg et al (1998) så är dess olika stadier ordnade i ett cykliskt mönster och 
återkommer enligt en konfigurationsmanager efter en viss tid och enligt ett cykliskt 
mönster. Vi tycker att man kan likna detta vid en konjunkturcykel som efter en viss tid 
återkommer gång efter annan men ingen vet hur lång tid det är emellan varje 
lågkonjunktur och så vidare.  
 
Enligt denna skola så får ledaren en roll där han skall bevara stabiliteten i organisationen. 
Om inte detta är möjligt bör företagsledaren i alla fall försöka att skapa en anpassningsbar 
organisation för att den skall klara att göra de nödvändiga förändringarna när det krävs 
för företaget. Det är också viktigt enligt den här skolan att ledaren ser behovet av att 
företaget skall förändra sig. 
 
Enligt en konfigurationsanhängare så kan en strategi ta ett flertal olika gestalter och på så 
sätt anpassa den strategin efter organisationen för att de bästa skall kunna samverka i 
mesta möjliga mån.  
 

Användningsområde 
De här tio strategiska skolor är ett ramverk som hjälper till att förklara de olika processer 
som ingår i ett företags strategiska arbete och de leder till en ökad förståelse för hur synen 
på strategi är varierande inom olika företag. Dessa skolor kan hjälpa till att öka 
förståelsen för strategi och för hur synen på olika delar inom strategin och synen på 
företagets delar hur det påverkar olika organisationers val av strategi och 
organisationernas sätt att lösa sina individuella strategiska problem. Med dessa tio olika 
perspektiv så blir det enklare att se och analysera hur en organisation kommer att agera 
och reagera på förändringar i sin omvärld. 
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5. OMVÄRLDSANALYS 

Vad är omvärldsanalys? 
För att hänga med i utvecklingen är det viktigt för företag att tidigt, helst innan 
konkurrenterna, upptäcka och korrekt tolka trender och förändringar i dess omvärld. 
Omvärldsanalysen fungerar som ett redskap för att reducera den osäkerhet som idag finns 
inom och utom organisationen, för att bättre kunna förutse framtiden eller till och med att 
förvänta sig det oväntade. Det finns flertalet sätt att se på begreppet omvärldsanalys men 
en vanligt förekommande beskrivning är: 
 
 "Omvärldsanalys innebär en systematisk och kontinuerlig 

process på strategisk och operativ nivå avseende insamling, 
analys och spridning av omvärldsinformation för att öka en 
organisations konkurrenskraft.” 

 

(Docere Intelligence 2004-05-07)
 

Vad organisation bör tänka på? 
Det går att dela upp omvärldsbevakningen i två delar. Den ena är strategisk 
omvärldsbevakning, som hjälper företaget att anpassa sig till förändringar på längre sikt, 
och den andra är operativ omvärldsbevakning som ger stöd för verksamheten här och nu. 
Det gäller att arbeta samtidigt med båda perspektiven. För att lyckas med 
omvärldsbevakningen bör den svara på följande centrala frågeställningar: 
 

• Vilken information är relevant för just vårt företag? 
• Hur bör företaget stimulera inflödet och spridningen? 
• Hur omsätter företaget information till fruktbara handlingar? 

 
Omvärldsbevakning är inte enbart en fråga om att bevaka sin omvärld utan också en fråga 
om hur man gör det. Företag måste hitta ett sätt att organisera sin omvärldsbevakning 
internt som stämmer överens med just företagets specifika omvärld och med den kunskap 
som företaget vill ha om omvärlden. (Frankelius, 2001) 
 
Inom omvärldsanalysen är mjuka värden; motivation, kommunikation, kompetens, 
erfarenhet och förtroende viktiga för att arbetet med analysen skall fungera. Lika viktig 
som insamlingen av information blir sedan analysen, spridningen och framförallt den 
handling som informationen föranleder. 
 
Idag har företag ofta inte något problem med att få information, utan det är snarare så att 
företagen får för mycket information. Det är därmed viktigt för företag att vara selektiva 
vid informationsinsamlingen och innan den påbörjas bör man vara klar över vad den ska 
och kan användas till. Svårigheten ligger i att hitta rätt information i tid och att sedan 
kunna förädla den till kunskap som företaget har nytta av. I och med detta är det viktigt 
att skapa metoder för att hantera denna mängd information, samt ha den tillgänglig vid 
tillfällen då den efterfrågas. (Abrahamsson & Andersson, 2000) 
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Varför omvärldsanalys? 
Målet med omvärldsanalysen är att företag ska ha förmågan att snabbt kunna reagera och 
agera på hot och möjligheter. En väl utformad analys bidrar till att ge företaget bättre 
flexibilitet och anpassningsförmåga till omvärlden.  
 
Syftet med omvärldsanalys är slutligen att bidra till att bättre beslut tas i företag. Den kan 
således förse företaget med flera tänkbara framtidsscenarion. Den kan ta bort bindeln 
framför ögonen, tydliggöra olika utvecklingsmöjligheter och höja beredskapen i 
organisationen. (Frankelius, 2001) 
 

Metoder vid omvärldsanalyser 
Att bara söka och bearbeta information planlöst tar mycket tid och är ineffektivt. En rad 
olika metoder har därför utarbetats för att underlätta detta arbete. Analysmetoderna 
används framförallt för att strukturera och visualisera informationen. På så sätt kan 
företaget lättare samordna olika insatser och arbetet blir mer effektivt (Carlsson, 2002-08-
23).  
 
Var och en som vill arbeta med omvärldsanalys måste fundera över vilken metod som är 
mest lämplig för just hans/hennes respektive organisation och den frågeställning som 
organisationen önskar stöd för att förstå och bearbeta. Det är viktigt att hålla i minnet att 
olika analysmetoder fokuserar på olika områden som sedan styr informationsjakten mot 
en viss typ av information. Det kan därför vara betydelsefullt att också veta vilken 
information organisationen missar med vald metod.  
 
Det viktigaste är dock att organisationen inser att det inte alltid är tillräckligt med att se 
till sitt eget intresseområde, att till exempel se till konkurrenter eller till vad som sker på 
annat håll inom sitt arbetsområde. För att verkligen ligga i framkant och vara med och 
leda utvecklingen i motsats till att bara bevaka, följa och anpassa sig till den så är det 
viktigt att organisationen vågar lyfta blicken lite högre, tänka tanken som den inte trodde 
var möjlig, att helt enkelt våga se in i framtiden (Carlsson, 2002-08-23). 
  
Nedan anges ett antal olika arbetsmetoder syftar till att ge läsaren förståelse för en del 
arbetsmetoder som finns för att arbeta med omvärldsfrågor.  
 

SWOT-analys 
SWOT ( Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats )-analysen syftar till att en 
organisation ska bli mer systematisk i sitt granskande av omgivningen – både internt och 
externt.  
 
Denna analys identifierar Mintzberg et al (1998) som ett verktyg som används främst 
inom designskolan, men det utesluter inte att organisationer inom andra skolor använder 
sig av detta verktyg.  
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SWOT-analysen går ut på att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De 
första två variablerna, styrkor och svagheter, används för att analysera den egna 
organisationen. De två andra variablerna, möjligheter och hot, analyserar organisationens 
omvärld. När styrkorna har identifierats kan de användas för att utnyttja möjligheter. 
Genom att upptäcka svagheterna blir organisationen medveten om vilka hot mot 
verksamheten som finns i dess omvärld. 
 
Expempel på frågeställningar inför SWOT-analays: 
 

Styrkor: Vad är företaget bra på? 
Har företaget en klar strategi? 
Hur stark position har företaget på marknaden? 
Bidrar företagskulturen till en positiv arbetsmiljö? 
 

Svagheter: Vad skall undvikas? 
Vad kan förbättras inom företaget? 
Vad gör företaget mindre bra? 
Hur är företagets ekonomi? 
 

Möjligheter: Vilka fördelaktiga möjligheter möter företaget? 
Är företaget på väg in i nya marknader? 
Vilka trender kan företaget dra nytta av? 
Har företaget avancerad teknologi? 
 

Hot: Vilka hinder möter företaget? 
Hotar förändringar i teknologin företagets position? 
Vad gör företagets konkurrenter? 
Demografiska förändringar? 

                                           
          (Collett, 1999-07-19) 

 
SWOT-analysen avbildas ofta i en matris-modell med fyra rutor som ger en överblick 
över de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man sedan ska utarbeta en strategisk 
plan för organisationen, till exempel hot för ett företag. Företagets hot och möjligheter 
påverkas av förändringar och trender i mikro- och makromiljön. (Kotler, 2001) För att 
ligga steget före måste företaget vara lyhört och kunna identifiera tecken i ett tidigt skede 
samt tolka och placera in det i ett större sammanhang (Carlsson, 2002-08-23). Hoten kan 
bestå av utmaningar som uppstår genom ofördelaktiga trender eller andra utvecklingar, 
och som utan defensiva åtgärder kan leda till minskade intäkter. Hoten klassificeras efter 
hur allvarliga de är och efter hur stor sannolikheten är att de uppstår. Mindre hot kan 
negligeras, de lite allvarligare måste noggrant följas upp och stora hot kräver utarbetade 
planer som anger hur företaget kan bemöta dem. (Kotler, 2001) 
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Sannolikhet att hotet uppstår 
 

Hög  Låg 
 
 
                 Hög  
 
Allvarlig- 
hetsgrad 
 
                   
 
                 Låg 
 

 
 
 
 

 
 (Kotler, 1997:82) 

 
Verktygets fördelar är att det är enkelt att använda, ger struktur åt analysen och låser inte 
användaren vid speciella variabler. En nackdel är att metoden ställer stora krav på att 
användaren själv kan identifiera viktiga variabler i omgivningen och organisationen. I en 
politisk organisation kan det vara särskilt viktigt att särskilja oberoende fakta från 
önskade fakta. 
 

Trend-analys 
Trendanalysen kan användas för att få en bättre överblick på rådande 
samhällsförändringar. Den kan också användas som bas för strategisk planering och 
scenarioanalys.   
 
Denna metod hör hemma främst inom den två strategiska skolorna planeringsskolan och 
positioneringsskolan. 
 
En trend kan definieras enligt Choo (1998) som flera signaler som tillsammans ger 
upphov till en långsiktig förändring i till exempel intressen, behov och attityder. När man 
analyserar trender är det viktigt att försöka se trendens rörlighet och riktning. Ett faktiskt 
förändrat läge är ingen trend. 
 
Trender är ofta smittsamma och innehåller ofta en varierande grad av osäkerhet. 
Trendanalyser kan spegla utvecklingen inom områden som politik, 
konsumentvärderingar, ekonomi, samhälle och teknik. En trend kan exempelvis handla 
om att vi får ett alltmer individualiserat samhälle eller att vi får en ökad regionalisering i 
Europa. 

 
Allvarliga hot, 
motåtgärder planläggs 

 
Inga åtgärder men 
fortsatt övervakning för 
att upptäcka eventuella 
förändringar 

 
Inga åtgärder men 
fortsatt övervakning 
för att upptäcka 
eventuella förändringar

 
Litet hot, kan negligeras
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Nedanstående metodik kan användas för att genomföra en trendanalys: 
 

• Var/hos vilka: När man identifierat trenden är det viktigt att redogöra för var 
någonstans som trenden finns. Är det till exempel i i-länder, inom en viss 
befolkningsgrupp eller inom innovativa näringar?  

• Orsaker: Beskriv och kartlägg vad det finns för bakomliggande orsaker som talar 
för att detta är en trend. Vad påverkar trendens utveckling och riktning? 

• Mottrender: Vad finns det för orsaker som talar emot trenden.  
• Effekter: Undersök vad trenden får för kortsiktiga och långsiktiga effekter. Hur 

kan trenden komma att påverka människor, företag och organisationer? 
 

Scenario-analys 
En scenarioanalys har som syfte att få fram tänkbara utgångar av den kommande 
framtiden. Detta för att man skall vara förberedd på vilka förändringar eller åtaganden 
som skulle behöva göras. Metoden utarbetas av den information man fått ut av en 
omvärldsbevakning.  
 
Denna metod vill vi placera inom positioneringsskolan först och främst, dels för att det är 
Michael Porter som anser att det är ett intressant verktyg och dels för att det är ett verktyg 
som ger en indikation om vilken position som skulle vara lämplig. Detta verktyg är något 
som inte bara används inom denna skola men kan tänkas att användas inom andra skolor 
med.  
 
 “An internally consistent view of what the future might turn out 

to be – not a forecast, but one possible future outcome” 
 

Porter (1985: 87)
 
Med hjälp av en scenarioanalys arbetar man fram ett antal troliga framtidsscenarion som 
baseras på analys av vissa för företaget tongivande nyckelfaktorer. Det innebär att man 
ger organisationen en mental förberedelse för ett framtida händelseförlopp. När väl 
händelserna inträffar har man på så sätt redan skaffat sig en beredskap och kan agera 
klokt och med eftertanke. Därmed kan företaget dra nytta av situationen och skapa sig 
konkurrensfördelar gentemot andra organisationer. 
 

VRIO-analys 
Syftar till att identifiera organisationens unika styrkor och att analysera organisationens 
konkurrenskraft genom att utgå från de interna resurser som de förfogar över (Frankelius 
2001). För att på lång sikt bli mer framgångsrika än konkurrenterna måste man utifrån 
dessa resurser skapa varaktiga konkurrensfördelar.  
 
De olika företagsspecifika resurserna måste dock uppfylla fyra egenskaper, som är 
relaterade till varandra för att kunna skapa varaktiga konkurrensfördelar på marknaden. 
För att illustrera detta har Barney (1991) skapat en modell kallad VRIO,  
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• Valuable (Värde). 
• Rare (Sällsynhet). 
• Imitate (Imitation). 
• Organization (Organsiation). 

 
Värde 
Den första egenskapen som en resurs skall uppfylla är att den måste vara värdefull för 
företaget det genom att ge företaget möjlighet att kunna reagera på och neutralisera 
externa hot och utnyttja möjligheter. Om resursen har sådana egenskaper, kan företaget 
bli mer effektivt, öka avkastningen och därmed skapa konkurrensfördelar, med bas i den 
värdefulla resursen. Den värdefulla resursen ger då möjlighet att agera som en jämlik 
aktör på marknaden. Uppfylls inte värdekriteriet, blir de andra aspekterna betydelselösa, 
då de bygger på att resurserna genererar ett värde för företaget. 
 
Sällsynthet 
En resurs som är värdefull för företaget måste, för att man skall skapa varaktiga 
konkurrensfördelar, även vara sällsynt hos övriga företag i branschen, både nu och i 
framtiden. Om flera andra företag besitter den värdefulla resursen tappar företaget 
konkurrensfördelen då den inte är unik för någon. Har företaget inga unika resurser måste 
företaget försöka utveckla resurser som är unika för industrin. En värdefull och sällsynt 
resurs ger oftast inte mer än en temporär konkurrensfördel, som kan försvinna när 
konkurrenterna skaffar liknade resurser. 
 
Imitation 
En tredje egenskap och förutsättning för att skapa varaktiga konkurrensfördelar är, 
förutsatt att resursen uppfyller de två första kriterierna, att den inte går att ersätta med ett 
substitut eller en kopia som ger samma effekt som den egna unika resursen. Om det går 
att ersätta resursen faller den varaktiga konkurrensfördelen, eftersom konkurrenterna kan 
använda samma strategi fast med en substitut-resurs, som har samma betydelse för 
konkurrentföretaget. Detta visar vikten av resursernas heterogenitet och immobillitet 
mellan de olika företagen. Svårigheten och kostnaden att imitera kopiera eller substituera 
den aktuella resursen för de företag som inte innehar den skall överstiga den totala nyttan 
av den. Orsakerna kan vara historiska, synergieffekter av flera operativa beslut eller 
socialt komplex, exempelvis teamwork och kultur på företaget. Uppfylls kravet, att 
resursen inte går att imitera, har företaget förutsättning för varaktiga konkurrensfördelar 
och därmed ett övertag på de andra företagen. 
 
Organisation 
För att uppnå varaktiga konkurrensfördelar måste företaget vara organiserat på så sätt att 
det kan utnyttja och stödja resurserna som är värdefulla, sällsynta och svåra att imitera på 
bästa sätt. De organisatoriska resurserna, bland annat struktur, kontrollsystem, kultur, 
teamwork och ledning, kan vara skillnaden gentemot andra företag till varaktiga 
konkurrensfördelar. Komponenterna och resurserna i organisationen behöver i sig inte 
vara unika eller svåra att imitera, men skapar en grund för övriga resurser. 
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PESTEL-analys 
Detta verktyg används för att skapa en bild av den makroekonomiska påverkan på 
organisationen. Man gör så enligt Johnson & Scholes (2002) delar upp den påverkan i sex 
olika kategorier.  De är Political (Politiska) som skattepolitik och politisk stabilitet, 
Economic (Ekonomiska) som arbetslöshet och BNP trender, Social (Sociala) demografi 
och utbildningsnivå, Technological (Teknologiska) som investeringar i forskning, 
Environmental (Miljö) som energikonsumtion och avfallshantering och slutligen Legal 
(Rättsliga) som till exempelvis arbetslagstiftning och liknande. 
 
Detta verktyg kan tänkas förekomma inom den mer analytiska positioneringsskolan.  
 
PESTEL-framework är lite mer avancerat och kan skapa mera problem och vara mera 
tidskrävande att genomföra än SWOT-analysen. Men när det gäller att analysera framtida 
marknader speciellt om de ligger utomlands så är det ett användbart verktyg. I vårt fall 
när det gäller de tre nya medlemsländerna så kan det få en stor användbarhet, det för att 
verktyget strukturerar upp olika sorters faktorer som har en stor betydelse när det gäller 
att ta sig an nya de marknaderna. 
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6. FÖRETAGSPRESENTATION 
 

 

Karlshamns Hamn 
Företaget är beläget i Karlshamn och erbjuder huvudsakligen olika sorters hamnservice 
som till exempel lastning och lossning till sina kunder. De har flera stora godsgrupper 
som hamnen hanterar som till exempel olja-, skog-färje/RoRo trafik, stenprodukter och 
livsmedel. De erbjuder även olika lagringstjänster med både torrlager och 
lagringsutrymmen för både olja och gas.  
 
De har idag två stycken fungerande Ro/Ro lägen varav ett utav dem har en skjutbar ramp. 
Dessutom så har hamnen har ett naturligt djupgående och klarar i stort sett alla företag 
som kan trafikerar Östersjön.    
 
Fakta 
Antal anställda 68 stycken fast anställda (2004) 
Godsomsättning 4.628.000 ton (2002) 
Ranking i Sverige 7:de största hamnen (Räknat i godsomsättning) 
Antal anlöp 2.055 stycken (2003) 
Leds av Björn Nilsson 
Ägande Ägs till 100% av Stadsvapnet i Karlshamn AB som i sin tur ägs 

av Karlshamns Kommun. 
 

(Karlshamns Hamn, 2004-06-08) 
 

 

DFDS Tor Line/ DFDS Seaways 
DFDS Tor Line/ DFDS Seaways är egentligen två företag men det har samma ägare och 
sysslar dessutom med nästan samma sak. Skillnaden är att Tor Line sysslar med frakt och 
Seaways med passagerartrafik. Färjeförbindelsen emellan Baltikum och Karlshamn 
trafikeras av kombifärjor, det vill säga färjor som transporterar både gods och 
passagerare. DFDS i Karlshamn har två RoRo-färjor med en total turtäthet på 6 avgångar 
per vecka i varje riktning. 
 
Företaget sysslar med färjetrafik och frakter till sjöss idag. Man har ett flertal olika linjer 
som fraktar både passagerare och gods. De trafikerar ett flertal olika linjer främst i 
Skandinavien men emellan Danmark och England och Sverige och England.  
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Fakta 
Antal anställda 3.800 st, varav 700 st som arbetar med den baltiska trafiken. 
Antal fartyg 31 fraktfartyg, varav 1 st i Karlshamn. 

8 passagerarfartyg, varav 1 st i Karlshamn. 
Antal passagerare 
från Karlshamn 

35.000 st (2003) 

Godsomsättning från 
Karlshamn 

330.000 ton (2003) 

Verksamma länder Sverige, Danmark, Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge, 
Litauen, Lettland, Frankrike, Amsterdam och Belgien. 

Leds av Ole Frie (DFDS Tor Line) 
Thor Johansson (DFDS Seaways) 

Ägande Ägs av DFDS Group (noterat på börsen in Köpehamn) 
 

(DFDS Tor Line, 2004-06-08) 
 

 

Foodtankers 
Foodtankers erbjuder sina tjänster i form av transporter. Främst är de inriktade på 
transporter av flytande livsmedel. 
 
Kunderna finns framförallt i hela Västeuropa. Företaget opererar över ett stort område 
och transporterna går från långt upp i Norge till inre delarna av Ryssland och strax 
bortom Svarta havet.  
 
Företaget har eget dotterbolag i Estland, Polen, Ungern och Holland. 
 
Fakta 
Antal anställda 180 st (2004) 
Antal bilar 130 st tanktrailers (2004) 

110 st dragbilar (2004) 
Verksamma länder Sverige, Norge, Grekland, Polen, Ungern, Holland, Estland, 

Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland, Tyskland, Tjeckien, 
Slovakien, Rumänien, Bulgarien. 

Omsättning 145 miljoner kr (2003) 
Leds av Thomas Petterson 
Ägande Privatägt 
 

(Foodtankers, 2004-06-08) 
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Karlshamns Expressbyrå 
Karlshamns Expressbyrå är ett företag med en 100-årig historia och det har sysslat med 
logistik i över hundra år. Företaget har varit familjeägt sedan starten och jobbar med 
lagring och tredjepartslogistik.  
 
Företaget började köra trafik till Östeuropa (det gamla DDR) redan 1989 och idag så har 
företaget kontor både i Liepaja (Lettland) och i Kaliningrad (Vitryssland). Baltikum är en 
stor marknad för företaget som även har transporter till nästan hela Östeuropa.  
 
Företaget fraktar främst livsmedel och industriförnödenheter. De har även en terminal i 
Karlshamn som kan användas för omlastning och liknande.   
 
Fakta 
Antal anställda 40 st (2004) 
Antal bilar 12 st (2004) 
Antal lastbärare 150 st (2004) 
Verksamma länder Sverige, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Kazakstan, Lettland, 

Estland, Litauen, Tyskland, Ungern, Tjeckien, Slovakien och 
Balkan. 

Omsättning 96 miljoner kr (2003) 
Leds av Per-Gunnar Persson 
Ägande Privatägt 
 

(Karlshamns Expressbyrå, 2004-06-08) 
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DEL III 
 

Analys och slutsatser 
 

I den här delen av arbetet så tolkar vi vårt insamlade empiriska material och presenterar 
vår analys av det. Analysen bygger på den metod vi presenterat tidigare. Vi kommer även 
att under denna delen att presentera våra slutsatser av analysen. Avslutningsvis ger vi 
förslag som vi finner intressanta för vidare forskning i ämnet. 
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7. ANALYS 
Vi ska under denna rubrik klargöra hur organisationerna ser på sin strategi och utifrån 
Mintzbergs tio skolor visa vart företagen tar sina strategiska influenser ifrån. Genom att 
placera företagen i skolorna kan vi lättare förstå och analysera hur strategiprocesserna 
fungerar.  
 
Man kan fråga sig om det verkligen är så att organisationer som är så små som dessa 
nedan beskrivna verkligen kan använda sig av mer än ett strategiskt synsätt. Vi vill hävda 
med stöd av Mintzberg et al (1998) att dessa olika strategiska perspektiv inte existerar i 
ett företag ett och ett, utan att de kan existera mer eller mindre vid sidan av varandra. På 
detta sätt så kan en organisation oavsett storlek mycket väl använda mer än en ett utav de 
strategiska perspektiven. Inriktningarna ska inte ses som definitiva, organisationerna tar 
influenser från olika håll och i vårt fall från olika perspektiv och blandar samman dessa. 
 

Karlshamns Hamn 

Strategi 
 
Vi har valt att placera in organisationen i följande tre skolor:   
 

1. Lärande skolan  
2. Entreprenörsskolan  
3. Planeringsskolan 

 
Vid vår intervju framkom av Björn Nilsson vid Karlshamns Hamn att de inför 
utvidgningen har hållit en försiktig inställning till de förändringar som sker. Det är tydligt 
att organisationen väljer att invänta och se vad som händer innan de med säkerhet 
bestämmer vilken framtida riktning de kommer att ta. Det stöds av följande citat, 
 
 ”avvaktat för att se utvecklingen… just nu väntar vi för att se 

hur det kommer att gå.” 
 

 
Det troliga är här att vi kommer se en fortgående anpassning av verksamheten till de krav 
som ställs av omgivningen i och med utvidgningen av den Europeiska Unionen. Den 
lärande strategen försöker att hela tiden ha koll på utvecklingen genom att lära sig och för 
att försöka anpassa sig.   
 
Organisationen använder sig inte av en formell omvärldsanalysmetod utan samlar aktivt 
in den information de behöver för att ta beslut.  
 
 ”Den information som vi har fått har vi fått skaffa oss själva.”  
 
Dock är Karlshamns Hamn på väg att genomföra en formell omvärldsbevakning och 
kommer således att välja en metod som passar deras organisation och synsätt bäst. 
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 ”Men vi har faktiskt pratat om det på slutet, den sista tiden och 
jag tror att det kommer innebära att vi börjar vi kommer göra 
en omvärldsbevakning av nuläget inom organisationen i olika 
aspekter eftersom vi jobbar med så oerhört många 
produktgrupper.” 

 

 
Vi har även valt att placera organisationen i planeringsskolan, då vi anser att den passar 
in på de kännetecken som beskrivs av Mintzberg et al (1998). Även om det i dagsläget 
finns någon formell utarbetad strategisk plan, är detta något som man i framtiden kommer 
att se över. Något som stöds av nedanstående citat.  
 
 ”... det kommer i framtiden att vara än mer viktigt att ha en klart 

formulerad strategisk plan som samtliga som är med i företagets 
styrelse, ägare och andra är överens om.” 

 

 
Vid det tillfälle då intervjun genomfördes hade inte organisationen ett klart strategiskt 
dokument. Istället har företaget valt att arbeta med en rullande marknadsplan. Denna 
marknadsplan uppdateras minst en gång per år. Vilket kännetecknar ett företag som 
agerar utifrån planeringsskolan.(Mintzberg et al 1998) 
 
Men det finns också en viss flexibel syn som talar emot att organisationen kommer att 
anlägga ett alldeles för formellt planerande perspektiv. Det intryck som vi får av 
organisationens företrädare är att det strategiska arbetet hela tiden är en process som 
måste fortgå. Det går inte att stanna upp för länge och tänka efter utan företaget måste 
leva i nuet.  
 
 ”Inget är statiskt för oss” (Sagt angående om att strategin 

kommer att gälla i framtiden.) 
 

 
Vi anser även att organisationen har använt sig av entreprenörsperspektivet. Under en 
längre tid har organisationen försökt att nischa sig och försökt att styra in verksamheten 
på RoRo-trafik. Organisationens företrädare har sett en möjlighet och försökt att ta 
tillvara på den.  
 
Företaget styrs också av lite känsla för framtiden och en hel del på vad företrädarna på 
organisationen har för uppfattning. Det kan innebära att organisationen i framtiden 
kommer att ta vändningar som inte är helt lätta att förutspå. Men det betyder inte att de är 
felaktiga eller helt rätt utan för att det är naturligt för organisationen att svara på det sättet 
gentemot sin omvärld.  
 

Gjorda förberedelser 
När det gäller Karlshamns Hamn så har de förberett sig under en längre tid inför 
omställningen vilket beror på att de använder sig av den planerande synen på strategin. 
Hamnen har även under senare år försökt att etablera sig som en hamn som har en 
betydande andel av RoRo-trafiken till Baltikum. Organisationen har byggt till med ett 
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extra RoRo-läge till en kostnad på 60 miljoner. Man har även tvingats att förändra 
terminalerna beroende på att tull, polis inte längre finns kvar. Passkontrollen som tidigare 
sköttes av Polisen kommer dock att finnas kvar då de nya länderna Lettland, Litauen och 
Polen inte är med i Schengen-avtalet. Vidare har Karlshamns Hamn startat upp en del 
projekt inför framtiden och har bland annat tillsammans med Karlshamns kommun tagit 
fram en vision för 2015. Det här dokumentet behandlar den fortsatta planeringen och 
utvidgningen av hamnområdet. Ett sådant projekt visar en vilja till anpassning inför 
framtiden.  
 
Uppfattningen från hamnens sida är att man har förberett sig väl inför den framtida 
utvidgningen. Företaget har bland annat projekterat en yta i direkt anslutning till hamnen 
för att använda den som uppställningsplats för ankommande och avgående gods. Men det 
är något som organisationen inte har genomfört än. Dock är alla kostnader och liknande 
redan klara så det handlar bara om att sätta spaden i jorden.  
 
Men hamnen hade säkert kunnat ha gjort denna yta klar på förhand. I och med att 
företaget förutom planeringsperspektivet använder sig av det lärande perspektivet så har 
organisationen valt att vänta med denna förberedelse. Det för att se vad framtiden har att 
utvisa innan företaget väljer att fortsätta med förberedelserna.  
 

Framtiden 
Karlshamns Hamn ser ljust på framtiden. Ett bra geografiskt läge och med två stycken 
befintliga RoRo-lägen så har de skapat sig konkurrensfördelar gentemot andra hamnar.  
 
Björn Nilsson tror att volymerna på godset som transporteras över hamnen kommer att 
öka i framtiden och att det kommer att innebära stora förändringar för hamnen. De olika 
fraktslag som Karlshamns Hamn tror kommer att öka är främst containers och RoRo-
trafik. Företaget har haft en ökning på senare tid som har varit markant. Det stämmer väl 
överens med den SEBTrans rapport som vi har tagit del av (Region Blekinge, 2004).  
 
Karlshamns Hamn har vidare inför framtiden försökt att fånga upp olika företag som 
behöver en närhet till hamn och kan tänkas bygga olika lager och liknande anläggningar. 
Det verkar som om Karlshamns Hamn är en verksam aktör. Det stöds av ett uttalande 
som har gjorts av en utav företagets kunder. 
 
 ”…de är ganska proaktiva karlshamns hamn.”  
 
Dock så tror vi att organisationens investeringstakt kommer att avta lite då en utav de 
större investeringarna är gjorda, det vill säga den som gällde den nya RoRo-rampen. 
Vidare så måste företaget se till att förvalta investeringarna som redan har gjorts och på 
så sätt skapa en lönsamhet i de befintliga investeringarna.  
 
 ”…problemet är att vi har investerat så otroligt mycket de 

senaste fem åren …vi måste ha intäkter på de pengarna.”    
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Karlshamns Hamn vill gärna se att investeringarna betalas av, genom att hamnen 
fortsätter ha ett bra förhållande till sina kunder både nya såväl som gamla. 

DFDS Tor Line 

Strategi 
 
Vi har valt att placera in organisationen i följande skolor:   
 

1. Planeringsskolan 
2. Positioneringskolan 

 
Vid vår intervju med Nikolaj Kock på DFDS Tor Line så framkom det att företaget består 
av två olika företag och att dessa är inriktade på två olika affärsområden. Det ena är 
DFDS Seaways som sysslar med passagerartrafik och det andra är DFDS Tor Line som 
sysslar med frakt av olika slag främst med RoRo-trafik. Dessa två olika företag har 
givetvis olika strategier, men de har också gemensamma nämnare. Respondenten som vi 
har intervjuat är platschef och därför så gav den här intervjun lite annorlunda svar än vad 
vi hade fått från en högre uppsatt person i företaget.  
 
Företag väljer att se på strategi ur ett planeringsperspektiv vilket innebär att 
organisationen ofta försöker att förutspå omvärldens utveckling, vilket företaget gör i 
dess omvärldsanalys.  
 
Organisationen tar gärna till sig rapporter som berör deras verksamhet och får därmed 
specifik information som deras organisation behöver. Analysinstitut som de använder sig 
av bör använda sig av formella metoder för omvärldsanalys. 
 
 ”...vi har några analysinstitut som gör rapporter som vi läser.”  
 
Det märks att företaget är utpräglat planeringsföretag och att de försöker att planera och 
dessutom förändra planen under en bestämd tid vilket är drag som helt klart utmärkande 
för planeringsskolan. Organisationen uppdaterar sin strategiska plan regelbundet vilket 
visas av nedanstående citat. 
 
 ”...oftast gör vi en treårig plan … så reviderar vi den varje 

halvår också” 
 

 
Vidare så tror respondenten att det är viktigt att organisationen har en strategisk position 
och det visar att företaget står med åtminstone en fot i positioneringsskolan. Vilket 
innebär att de analyserar sin omvärld på ett helt annat sätt än vad de betydligt mindre 
logistikföretagen gör. Det kan också förklaras med att företaget är större och har en 
annorlunda strategisk process. Uppföljning av tidigare strategier samt revidera dessa med 
hjälp av ny information är viktigt för organisationen. 
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Gjorda förberedelser 
De förberedelser som företaget har gjort är att köpa in en ny färja som har en större 
lastkapacitet. De har också insett att de troligtvis kommer att tappa intäkter på grund av 
en minskade taxfree försäljning. Genom att köpa in alla varor till butiken ombord i 
Litauen, så kommer det att bli billigare för de resenärer som är från Sverige.  
 
Om vi ser på ovan nämnda förberedelser, har företaget planerat dessa i god tid vilket är 
ett utmärkande drag från planeringsskolan. Att köpa in ett nytt fartyg är inget som en 
organisation gör i handvändning utan det är en affär som tar lång tid att genomföra. Som 
vi också ser så har DFDS Torline börjat funderat på att öppna en bordershop i Klaipeda. 
Att de har sådana planer redan efter ett par veckor in i utvidgningen av den Europeiska 
Unionen är en klar indikation att de har planerat olika drag inför utvidgningen.  
 
Företaget har också tidigare haft två personer som enbart arbetade med tullklarering och 
olika sorters frakthandlingar, dessa två tjänster har nu försvunnit i och med att det inte 
samma mängd av papper när man handlar emellan de olika länderna. Det är också en 
förberedelse dock en med en negativ innebörd.    
 

Framtiden 
På företagets kontor i Karlshamn så ser de väldigt ljust på framtiden. Det finns vissa 
funderingar att öppna en bordershop i Klaipeda, det av den anledningen att 
organisationen tror att sådan handel kommer att öka och Nikolaj Kock gör en jämförelse 
med Trelleborg-Sassnitz. Och med kommentaren: 
  
 ”...det är billigt Litauen, speciellt sånt som är i flaska.”  
 
Nikolaj Kock tror att inom fem år så kommer de stora löneskillnaderna vara borta och de 
kommer att ha litauiska chaufförer som lastar i Klaipeda medan de svenska åkerierna 
kommer att lasta av i Karlshamn och transportera godset till dess slutdestination. 
Respondenten menar att allt inom dessa små ekonomier beror på hur utvecklingen är i 
Ryssland. Vilket också bedömare anser.   
 

Foodtankers 

Strategi 
Vid intervjun med detta företag så fann vi att de definierar strategi som ett mönster av 
handlingar som leder företaget i en viss riktning.  
 
Enligt Mintzberg et al (1998) beskrivning av strategi som mönster, ser organisationen den 
strategiska omvandlingen som en lärande process där företag hela tiden försöker att lära 
sig av omvärldens beteende. Vi anser att företaget verkligen försöker att lära sig och att 
de hela tiden läsa av världen i sin omvärldsanalys. Vi har valt att placera Foodtankers i 
följande skolor. 
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1. Lärande skolan 
2. Entreprenörskolan 
3. Planeringsskolan 

 
Att ha rätt information för att kunna ge vad kunden vad de vill ha är viktigt för 
Foodtankers. Det stöds inte minst av följande citat. 
 
 ”Order Qualifiers, det är ett baskrav som ställs för att i 

huvudtaget får vara med att operera.” 
 

 
Det för att ta hem ordern. Thomas Pettersson anser att det är viktigt att ligga på rätt nivå 
och inte bara vara en ”order qualifier” utan också en ”order taker”. 
 
Företagets omvärldsanalys är inte formaliserad utan den är hela tiden aktiv. Inom 
företaget så försöker de att bearbeta olika företeelser som påverkar företagets strategiska 
process och dess olika strategiska val. Det främst genom att var ute i den världen där 
företaget agerar det stöds inte minst av följande citat: 
 
 ”Hur bevakar ni er omvärld? Ja du, en bra fråga. Det enklaste 

är egentligen att vara ”be out there”.” 
 

 
 ”Nej, sen ställer man samman... okej, hur ser omvärlden ut. Vi 

ska ha ett möte nu nästa vecka med dotterbolagscheferna och då 
är det klart som sjutton att en viktig punkt är att försöka måla 
upp hur världen ser ut om ett år.” 

 

 
Indikerar att företaget inte använder sig av en metod för att samla in information, utan 
förlitar sig på att företagets anställda vidarebefordrar vad de hör och ser. För att med 
hjälp av detta, forma sig en uppfattning som senare leder till en anpassning av 
organisationen. Precis som den lärandeskolan säger så försöker företrädarna för denna 
skola att vara ute i omvärlden och lära sig hur det fungerar och ta in olika influenser om 
omvärlden, för att sedan använda dessa i sin strategiska process.  
 
Anledningen till att Foodtankers inte har valt att formalisera omvärldsanalysen är den 
befintliga ledningens skepsis gentemot det. Vilket stöds av följande citat: 
 
 ”Nej, så fort man har formaliserat den så gäller den inte 

längre.” (På frågan om de har någon formell omvärldsanalys.) 
 

 
 Men också på grund av att Thomas Pettersson anser att sin organisation är för liten för 
att avsätta någon anställd eller ha en avdelning som enbart sysslar med denna process. 
Det tror vi beror på att det är en ren kostnadsfråga, dels personalmässigt och dels genom 
tillgången till vissa kunskapskällor kostar pengar.  
 
Företaget Foodtankers är också väldigt influerade av entreprenörsskolan. Det främst 
genom att de har funnit sin nisch på marknaden och transporterar enbart flytande 
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livsmedel. Men också på så sätt att ledningen och företagets organisation är väldigt platt 
och att det är nära till beslut.  
 
Det känns som om att branschen inte spelar någon större roll utan det är mer 
möjligheterna som avgör om företaget är beredda att satsa på en viss bransch eller inte. 
Det är uttalande som helt klart hör hemma i entreprenörskolan.  
 

Gjorda förberedelser 
Företaget har varslat svenska chaufförer om uppsägning, det för att företaget anser att de 
inte har råd att köra med svenska chaufförer för att lönekostnaden är för hög. Därför har 
Foodtankers utländska chaufförer istället. Det är en åtgärd som har gjorts för att bevara 
företagets konkurrenskraft. Foodtankers har flyttat delar av verksamheten till Ungern. de 
har även beslutat att flytta ut femton bilar till andra länder inom den Europeiska Unionen. 
Företaget har senare försökt att anpassa sin strategi efter vad organisationen har trott skall 
gälla i framtiden, till exempel när det gäller regler och liknande förändringar.  
 
Företaget ser strategi med det lärande perspektivet. Deras förberedelser har genomgått en 
”trial-and-error” process. Foodtankers har sagt upp sina chaufförer eftersom att de har 
märkt att deras konkurrenskraft var hotad och att de inte klarade av att ta hem orderna 
från kunderna. Att deras förberedelser är influerade, för att inte säga dominerade av den 
lärande skolan råder det ingen tvekan om.  
 
Foodtankers anser sig vara så väl förberedda som de kan vara. Har arbetat med detta högt 
upp på agendan i ett och ett halvt år. Thomas Petterson anser att denna omvandling är det 
viktigaste som hänt företaget under många år. Respondenten tycker att det är en 
strukturell omvandling och att det ställer krav på företaget att vara förberedd.  
 

Framtiden 
Thomas Petterson på företaget är övertygad att handeln kommer att öka och mer 
produktion kommer att förläggas i de nya länderna, i alla fall den produktionen som är av 
det enklare slaget med andra ord den arbetsintensiva. Thomas Petterson på företaget tror 
att vi kommer att få se en hög tillväxt inom de länderna och även att intermodala 
transporter kommer att öka.  
 

Karlshamns Expressbyrå 

Strategi 
Vi har valt att placera företaget i tre olika skolor, men tar också in influenser från en 
fjärde. Dessa skolor är: 
 

1. Lärandeskolan 
2. Entreprenörskolan 
3. Kulturella skolan 
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4. Planeringsskolan 
 
Den första skolan som företaget helt klart är influerad av är Entreprenörsskolan. Det för 
att företaget styrs av en mindre grupp och har ensam ledare. Men också för att företaget 
har en vision och styrs efter denna. Vid intervjun så påpekar P-G Persson hur viktigt det 
är med en klart formulerad vision annars skulle folk springa åt alla möjliga olika håll. 
Men också engagemanget för företaget är stort och att han som ledare är både engagerad 
och väl insatt i verksamheten.  
 
Vidare så har företaget en lång historia och är över hundra år gammalt. P-G Persson 
menar att det är viktigt att fundera över sin historia och indirekt att kulturen spelar en roll 
inom företaget. Vi anser att den inte har speciellt stark påverkan, då ledningen hela tiden 
är beredd att förändra företagets inriktning. Organisationen inser vikten av förändring och 
att våga förändra saker. Det stöds inte minst av följande uttalande.  
 
 ”Den som sålde is till isskåpen förr och tyckte det att det där 

med kylskåpen är ett onödigt påfund det kommer ju ändå inte till 
att bli någonting, han har ju inte så stor verksamhet idag.” 

 

 
Därför så verkar det självklart att företag är influerat av den Lärande skolan och att det 
hela tiden försöker att ta in nya saker från omvärlden.  
 
Men någon formell omvärldsanalys har de inte, dock så är de noga med att hela tiden 
vara beredda att snappa upp saker och ting från sin omvärld. P-G Persson menar att det 
inte går att sitta hemma och vänta utan att organisationen eller organisationens 
företrädare måste hela tiden ut i verkligheten för att ta upp och lära sig nya saker.  
 
 ”Man följer naturligtvis det är likadant där va om Putin slänger 

ut sin regering vad händer då? Det är vår marknad. Då måste vi 
liksom se varför gjorde han det då? Man måste liksom 
ifrågasätta det som händer runt omkring sig.” 

 

 
Försöker ta till sig all den information som påverkar deras organisation i de länder de är 
verksamma i. Mestadels sker detta genom nyheter i olika former såsom tv, tidningar eller 
radio. 
 
 ”...lyssnar på P1 ett istället för skvalradion så har man en bra 

omvärldsanalys.” 
 

 
Som vi ser ovan så har företaget inte använt sig av den verktygslåda som finns att tillgå 
när det gäller omvärldsanalys. Det kan vara en bra idé för organisationen att försöka att 
använda sig av någon av de enklare metoderna som finns. Det kan vara så att 
respondenten redan gör en SWOT-analys eller liknande, men att den inte är explicit eller 
nedskriven, utan finns inne i huvudet och att den ständigt uppdateras med de influenser 
som strategen anser vara tillförlitliga.  
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Organisationen använder sig inte av en formell omvärldsanalysmetod utan anser att de 
kanaler de har nu är fullt tillräckliga för att täcka organisationens informationsbehov för 
att kunna ta beslut. 
 
Företaget ser strategi mer eller mindre omedvetet mönster, då de inte alltid vet vad de 
alltid skall ta vägen. Precis som den liknelse som respondenten gör emellan bygge av kaj 
och dagens strategi nedan.  
 
 ”De kom från drätselkammaren och frågade hur har du tänkt att 

bygga här framöver och vad skall det hålla på så? Jo jag har 
tänkt att göra så här och så här. Då frågade de har du några 
ritningar på det? Nej det har jag inte sa han för de byggde först 
och ritade sedan. På den tiden gjorde man inte några 
geotekniska undersökningar utan man dök, ritade och sprängde 
efterhand ” 

 

 
Det här citatet visar att inom organisationen finns det en stark tro på den lärandeskolan, 
vilket påverkar organisationens omvärldsanalys. Det är en anledning till att 
organisationen inte har någon formell omvärldsanalys anser vi.  
 
Organisationen använder sig mycket av ”trial-and-error” för att ta sig igenom problem. 
Inser inte alltid värdet av att ha rätt information för att kunna ta sig runt problem så fort 
som möjligt och slippa extra kostnader i form av förlust av tid. 
 

Gjorda förberedelser 
Företaget har idag inga svenska chaufförer överhuvudtaget, detta för att de skall kunna 
konkurrera med övriga företag inom branschen. Karlshamns Expressbyrå har kontor i 
Kaliningrad (Ryssland) och i Liepaja (Lettland) vilket har lett till att företaget har ett bra 
kontaktnät i dessa länder. Det är förberedelse som företaget har vidtagit för flera år sedan.  
 
Företaget har mest skaffat sig information och har förberett sig genom att ta reda på vad 
som gäller i och med handel med de nya länderna.  
 
Som vi ser ovan så har inte denna organisation förberett sig i samma utsträckning som de 
övriga. Det placerar denna organisation i den lärandeskolan vilket innebär att företaget 
har förberett sig efter vad det har upptäckt. Organisationen vill veta vart det är på väg. 
Det bör också tilläggas att företaget har verkat länge inom detta område vilket innebär att 
det inte är en ny marknad för företaget. Företaget har troligtvis haft det lättare att anpassa 
sig då deras kontaktnät har varit välutbyggt redan innan utvidgningen.  
 

Framtiden 
När det gäller framtiden så tror P-G Persson att handeln kommer att öka, det kan också 
bli så menar respondenten att vi kommer att få se parallell import som innebär att någon 
importerar till Polen för att sedan sälja vidare därifrån till tredjeland. P-G Persson menar 
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också att detta kommer att gå fort så att det gäller att vara med när det händer och ligga i 
framkant när det gäller att få information, då informationsflödet har skruvat upp tempot 
inom branschen. P-G Persson tror också att vi kommer att få se en tillväxt takt på cirka 25 
procent årligen och att det dominerande transportslaget i framtiden kommer att vara 
lastbil. 
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8. FÖRSLAG TILL OMVÄRLDSANALYSMETOD 
Användning av en formell omvärldsanalysmetod ger företagen möjligheten att ringa in 
den information de söker och att uppdatera den information företaget redan har. Det för 
att forma en eller flera tänkbara strategier för de olika scenarion som kan ske. Processen 
kan vara krävande i början då resurser och kostnader är förknippade med dessa metoder.  
 
Genom att utgå från en enkel SWOT-analys och anpassa den, kan företaget få ett verktyg 
som är kraftfullt för att samla in information som är passande för företagets behov. När 
efterfrågan ökar efter mer komplex information kan företaget successivt byta metod som 
passar företagets behov bättre. 
 
Att specifikt peka på vilken omvärldsanalysmetod respektive företag ska använda är 
utanför vårt område, utan vi har mer rollen att ge förslag på vilken metod eller vilka 
metoder de i första hand bör titta på beroende på vilket behov vi anser företaget har. Vi 
kan inte peka ut några optimala verktyg utan ge mer generella metoder som vi tror passar 
företaget och dess verksamhet. 
 

Karlshamns Hamn 
Bör i första hand titta på följande metoder. 
 

1. PESTEL-analys, då Karlshamns Hamn är en politisk ägd och styrd organisation 
bör man titta utifrån denna metod i första hand. Genom att förutse de politiska 
vindarna samt eventuella ändringar i styrelsen kan organisationen på så sätt ligga 
steget före. Miljön och säkerhet är också en viktig fråga för Karlshamns Hamn, 
något som metoden tar upp. 

2. VRIO-analys, genom att identifiera de resurser i organisationen som är värdefulla, 
sällsynta, samt resurser som inte går att imitera kan organisationen utnyttja och 
stödja dessa resurser för att få konkurrensfördelar gentemot andra hamnar. 

3. Scenarioanalys, troligast den mest sannolika metoden för Karlshamns Hamn. Då 
man genom att arbeta fram ett antal troliga framtidsscenarion som baseras på 
analys av tongivande nyckelfaktorer. Det ger organisationen en mental 
förberedelse för ett framtida händelseförlopp och kan därmed ligga steget före 
sina konkurrenter. 

 

DFDS Tor Line 
Bör i första hand titta på följande metod. 
 

1. Scenarioanalys, genom att arbeta fram ett antal troliga framtidsscenarion som 
baseras på analys av tongivande nyckelfaktorer. Det ger organisationen en mental 
förberedelse för ett framtida händelseförlopp och kan därmed ligga steget före 
sina konkurrenter. DFDS Tor Line befinner sig på en hård marknad där små 
konkurrensfördelar kan vara en fråga om vinst eller förlust. Att då ha förberett sig 
för olika tänkbara scenarion kan organisationen snabbt ta de beslut som krävs vid 
ett eventuellt vägskäl. 
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Foodtankers och Karlshamns Expressbyrå 
Bör i första hand titta på följande metoder. 
 

1. SWOT-analys, då organisationernas behov av information är begränsad av deras 
storlek, kan denna metod vara bra att använda sig av. Där kan Foodtankers och 
Karlshamns Expressbyrå snabbt identifiera sina svaga och starka sidor. Något de 
kan använda för att ta beslut vid en eventuell förändring eller ett hot mot 
företaget. 

2. Trendanalys, organisationerna är starkt influerad av vad som pågår i dess 
omvärld. Genom att identifiera förändringar i politik, ekonomi, samhälle och 
teknik kan organisationerna forma strategier som passar dessa förändringar.  
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9. SLUTSATS 
 Karlshamns 

Hamn 
DFDS Tor Line Foodtankers Karlshamns 

Expressbyrå 
Förberett sig inför 
EU-utvidgningen? 

Ja Ja Ja Ja 

Hur? • Byggt RoRo-
läge. 

• Förändring av 
terminaler. 

• Framtagande 
av 
framtidsdokum
ent. 

• Trafik mot 
tredjeland 
försvinner, 
mindre 
byråkrati – 
nedskärning 
av anställda. 

 
 

• Delar av 
verksamhet 
flyttat till 
annat EU-
land. 

• Utländska 
chaufförer. 

• Informerat sig 
angående 
regelverk. 

• Utländska 
chaufförer. 

Använder sig utav 
formell 
omvärldsanalys? 

Ja Ja Nej Nej 

Strategiperspektiv: • Lärandeskolan 
• Entreprenör-

skolan 
• Planerings-

skolan 

• Positionering
sskolan 

• Planerings-
skolan 

• Lärande-
kolan 

• Entrepren-
örskolan 

• Planerings-
skolan 

 

• Lärandeskolan 
• Entreprenör-

skolan 
• Kulturella 

skolan 
• Planerings-

skolan 
 
Vår slutsats är att företagen inom logistikkedjan rederi – hamn – åkeri alla har förberett 
sig på olika sätt. Detta har till stor del att göra med vilket strategiskt perspektiv som 
företaget använder och troligen vilken storlek organisationen har.  
 
I vilken utsträckning företagen har gjort investeringar för att möta den nya marknaden på 
grund av EU-utvidgningen har till stor del styrts av hur mycket verksamhet de har mot de 
länderna. En del har investerat mycket, som till exempel Karlshamns Hamn. Och en del 
har inte gjort mer än att tagit reda på vilka regler som gäller inom branschen där företaget 
verkar. Det kan förklaras med företagets strategiska perspektiv och hur de ser på 
förändring av strategin.  
 
Trots att en omfattande verktygslåda som finns att tillgå, så har inte företagen explicit 
valt att använda sig av de verktygen som finns.  
 
Vi tror att det beror på att organisationerna som har varit föremål för vår undersökning 
inte är tillräckligt stora för att ha någon egen strategisk enhet eller någon egen avdelning 
för omvärldsanalys. Det kan också vara så att de inte känner till de olika verktygen som 
finns att tillgå. En annan orsak kan vara att organisationerna helt enkelt anser att just en 
formell omvärldsanalys inte blir uppdaterad tillräckligt ofta eller att företagen ifråga inte 
vill lägga resurser på något de inte kommer använda särskilt ofta. 
 
Alla företagen vi tittat närmre på är mitt uppe i förändringen som pågår just nu, något 
som gör det svårt att se riktningen på deras strategiska process.  
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Det är positivt att se att företagen tagit till sig den förändring som utvidgningen av den 
Europeiska Unionen betyder, något som indikerar att de vill växa och ta till sig de 
konkurrensfördelar de kan få genom att erbjuda sina kunder bättre priser och service. 
 

Förslag till vidare forskning 
Vi kan inom ramen för vår uppsats se två intressanta områden för vidare forskning.  
 
För det första hade det varit intressant att göra en utvärdering inom 1-3 år för att 
analysera hur effektiva föreberedelserna var inför EU-utvidgningen som skedde den 1 
Maj 2004 och hur de har fungerat. Frågan som vi själva har ställt oss är om de 
förberedelser som gjorts var tillräckliga. Vilket vi inte har kunnat svara på inom ramen 
för våran uppsats då de befinner sig mitt i förändringen. Det är intressant att veta vilken 
förberedelser och strategier som varit mest effektiva. 
 
Då vi fått indikationer på att det troligtvis kommer skapas en hårdare konkurrensnivå, 
undrar vi om det kan ta samma utveckling på landtransportsidan som det har skett på 
sjösidan. Som till exempel utflaggning av fartyg samt arbetskraft från låglöneländer. 
Detta skulle vara en intressant forskningsfråga anser vi. Vi har också sett att företagen 
anställt utländska chaufförer, planerar utflyttning av verksamhet samt att registrera sina 
fordon i ett annat EU-land. 
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11. ORDFÖRKLARING 
 
Ord Förklaring 
Kräftgång Går framåt, men i långsam process. 
Desinvesteringar En minskning i lager. 
Högvärdigt gods Produkter med högt värde i förhållande till storleken. 
TEN-status Klassade som särskild betydelsefulla hamnar i det 

Transeuropeiska transportnätet 
RoRo Roll on, roll off. Gods lastat i containers, på lastbilar och i 

semitrailers. 
ERM2 Valutakurs för länder som står utanför EMU-samarbetet. 
Bulk Oemballerad fartygslast som till exempel kol, malm och 

spannmål. 
Bordershop Butik som säljer alkoholaktiga drycker på gränsen mellan två 

länder. 
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12. BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Vilka länder handlar ni med? Vilka produkter? 
2. Har ni haft tidigare handelskontakter med länderna? 
3. Vad tror ni om framtiden gällande handeln med länderna? 
4. Vilka konkurrensfördelar anser ni är viktigast inom branschen? I handel med EU? 
5. Hur kommer försvinnandet av handelshinder att påverka er organisation? 
6. Vilka förberedelser har ni gjort inför EU-utvidgningen? 
7. Anser ni att ni är väl förberedda? 
8. Transporterar ni gods över Karlshamns Hamn idag? 
9. Anser ni att ni har tillräcklig kännedom om EU-utvidgningen? Har era 

branschorganisationer informerat er vad som kan tänkas hända i och med 
utvidgningen? 

10. hur bevakar ni er omvärld genom vilken metod? 
11. Vilka transportsätt tror ni kommer att öka i framtiden? Hur påverkar det er? 
12. Har ni någon upplysning om hur era konkurrenter har valt positionera sig? 
13. Vad är syftet med den strategi ni använder er utav idag? 
14. Använder ni er av en fastlagd strategisk plan? 
15. Utarbetar ni strategiska planer? 
16. Hur viktigt tror du en klart formulerad strategisk positionering blir för framtiden? 
17. Upplever ni att den strategi ni har idag kommer att uppfylla kraven för framtiden? 


