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Förord 

Vi vill först ge ett stort tack till våra respondenter för att ni tagit er tid att besvara de frågor vi 

haft både vid intervjutillfället och senare. Ert samarbete har varit av stor betydelse för oss och 

utan det samarbetet hade studien aldrig kunnat genomföras. 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare och examinator Fredrik Karlsson för allt stöd 

och engagemang. Ett tack även till opponenterna vars synpunkter varit av stor betydelse för 

uppsatsens slutgiltiga utförande.  

Vi vill även passa på att tacka varandra för hårt arbete och uppvisat engagemang när det har 

behövts som mest. 

Växjö, 2 Juni 2009 

 

____________________          ____________________          ____________________ 

Björn Bengtsson                       Sebastian Ljunggren                  Janne Saha 
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Sammanfattning 

Examensarbete avancerad nivå (A) företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

ekonomistyrning, FE3034, VT 2009  

Författare: Björn Bengtsson, Sebastian Ljunggren och Janne Saha 

Handledare: Fredrik Karlsson 

Titel: Att möta en global recession – Åtgärder för nuet och framtiden i sju småländska tillverkande 

företag 

Bakgrund: Den globala ekonomin befinner sig våren 2009 i en recession. Under det sista kvartalet 

2008 försvagades konjunkturläget kraftigt. Det förändrade konjunkturläget har tvingat företagen att 

anpassa sig efter nya förutsättningar. Många företag anade att en avmattning skulle ske men när 

vändningen väl kom skedde det för många företag oväntat snabbt. Hur företaget hanterar situationen 

avgör förutsättningarna för att företaget även långsiktigt ska vara livskraftigt.  

Syfte: Vår studie syftar till att utifrån några olika perspektiv beskriva och jämföra hur tillverkande 

företag hanterar en akut neddragningssituation. Studien skall också visa på vilka underlag som ligger 

till grund för de beslut samt förklara hur olika faktorer påverkar beslutsfattandet. Av särskilt intresse är 

i vilken utsträckning hänsyn till strategiska tankegångar tas i den aktuella situationen.  

Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till företag som är geografiskt belägna i Kronobergs län med ett 

undantag för ett företag som har huvudkontor i Kalmar län. Samt så ska neddragningen/varslet vara av 

betydande karaktär och därmed innebära en större förändring för det enskilda företaget.  

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ och komparativ studie med explorativa inslag av sju 

småländska tillverkande företag. 

Slutsatser: Samtliga företag har använt sig av en prognostiserad framtida tillverkningsvolym som 

utgångspunkt när neddragningsåtgärder vidtagits. Nedgången ses endast som tillfällig och någon 

strategisk omorientering har ej genomförts i de flesta av företagen. De åtgärder som vidtagits är 

anpassade för att företagen skall kunna hantera en snabb uppgång. 

Förslag till fortsatt forskning: Alla åtgärder som vidtagits av de studerade företagen har inte gett 

effekt än därför vore det intressant att genomföra en uppföljande studie på de studerade företagen för 

att se om åtgärderna gett de avsedda effekterna efter att de trätt i kraft.  
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1. Inledning 

Det har varit goda tider under en längre tid för företagen i Sverige och globalt sett. Spelplanen 

har dock förändrats markant under senare tid med början hösten 2008. Det förändrade 

konjunkturläget har tvingat företagen att anpassa sig efter nya förutsättningar. Många företag 

anade att en avmattning skulle ske men när vändningen väl kom skedde det för många företag 

oväntat snabbt. Hur företaget hanterar situationen avgör förutsättningarna för att företaget 

även långsiktigt ska vara livskraftigt. En kraftfull åtgärd är att varsla anställda men detta gör 

samtidigt att företaget tappar kompetens och kapacitet som kan behövas när marknaden 

vänder. Vårt intresse i denna studie är att undersöka hur olika faktorer påverkat företaget i 

neddragningssituationer, för att på detta sätt öka kunskapen om denna väldigt speciella 

beslutssituation. 

1.1 Bakgrund 

Den globala ekonomin befinner sig våren 2009 i en recession. Under det sista kvartalet 2008 

försvagades konjunkturläget kraftigt. Det var under hösten 2008 som finanskrisen gick in i 

vad som kan kallas en akut fas efter att investmentbanken Lehman Brothers kollapsat och 

ansökt om konkurs. Detta fick till följd att investerare gjorde en omvärdering av 

investeringsrisken i flera finansiella marknader som i princip slutade att fungera. Detta bidrog 

till att akuta solvensproblem spred sig i det globala banksystemet och skapade en allmän 

osäkerhetskänsla och pessimism. Denna ökning av finansiella risker i kombination med 

minskad riskbenägenhet har lett till att den rådande lågkonjunkturen påskyndades och 

fördjupades ytterligare. Framtidsutsikten är dyster för tillfället men Konjunkturinstitutet spår 

att den globala BNP kommer växa 2010. (konj.drift.senselogic.se) 

Den rådande lågkonjunkturen har påverkat Sverige kraftigt i negativ riktning, 

Konjunkturinstitutet spår att BNP kommer falla med 3,9 % 2009 för sedan växa med 0,9 % 

2010 (konj.drift.senselogic.se). Vidare så uppskattas att på arbetsmarknaden försvinner 

uppemot 250 000 jobb under den tidsperioden. Konjunkturnedgången har haft stort 

genomslag i Kronobergs län och många företag har påverkats och genomfört varsel som en 

åtgärd för att möta nedgången. Under mars månad kunde följande citat läsas i 

Smålandsposten: ”De bistra tiderna har inte nått sin kulmen. Aldrig förr har så många varslats 
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i februari som i år. I Kronobergs län varslades fyra gånger så många som förra året” 

(www.smp.se).  

I den prognos över sysselsättningsnedgången som Arbetsförmedlingen har ställt upp för 

Kronobergs län bedöms att utvecklingen från 2008 kommer fortsätta 2009. Dock råder det 

viss osäkerhet för prognosen på grund det osäkra läget på finansmarknaden världen över. 

(www.arbetsformedlingen.se)  

Den allmänna nedgången av konjunkturen innebär en speciell situation för företagen att 

hantera. Nedgången är så utbredd i Sverige att samtliga branscher påverkats vilket ses på den 

fallande BNP.  

1.2 Problemdiskussion 

För att hantera nedgången har företag i olika branscher blivit tvungna att vidta åtgärder.  Vad 

som ligger till grund varför företagen agerar som de gör i en sådan situation har inte studerats 

systematiskt i stor utsträckning. Situation i sig är unik och innebär ett speciellt läge, en sådan 

kraftig nedgång har inte skådats i världsekonomin sedan depressionen på 1930-talet 

(www.dn.se). Att finna förklaringsfaktorer till hur företag resonerat när de ställts inför denna 

unika situation utgör utgångsläget för denna studie. Förklaringsfaktorerna som ställs upp i 

studien har till viss del sin grund i befintlig litteratur och en del har framkommit under 

genomförandet av studien. Studien blir då relevant för att få en förståelse för hur företag 

resonerar när de ställs inför en sådan beslutssituation. 

Förklaringsfaktorerna innebär ett sätt att försöka få klart för sig hur företagen resonerat när de 

ställts inför den rådande situationen. Kotler et al. (2008, s. 572) använder sig av 

produktlivscykeln som ett sätt att beskriva vilken fas som en bransch kan befinna sig i. Detta 

är viktigt att ha i åtanke om konjunkturläget ytterligare försämrat den fas en bransch befunnit 

sig i. Situationen innebär onekligen förändringar för företagen. Hur företag möter 

förändringar i dess omgivning är starkt beroende av hur ledningen ser på dessa. Förändringar i 

omgivningen klassificeras ofta av organisationens ledning som möjligheter respektive hot 

(Chattopadhyay et al. 2001, s 937). Hur snabbt ledningen agerar för att möta dessa 

möjligheter och hot blir en intressant faktor. Den nedgångssituation som nu råder behöver inte 

enbart innebära ett hot. Om företagen kan hantera nedgångssituationen bör det även finnas 

möjligheter att flytta fram sina positioner.  En viktig dimension i hur dessa förändringar möts 
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är om åtgärder riktas externt för att möta omgivningen eller internt inom organisationen 

(Chattopadhyay et al. 2001, s 938). Här kan paralleller dras till Kotler et al. (2008, s. 572) och 

om branschen som företaget är verksamt i gått in i sin nedgångsfas då gäller det att snabbt 

minimera kostnader för att kunna maximera den kortsiktiga lönsamheten. Bower (1970, 1986, 

s. 50) och Persson & Nilsson (2001, s. 36) diskuterar resursallokering och hur företaget kan 

agera för att säkerställa en effektiv resursanvändning i företaget. 

D’Aveni (1989 s. 581) hävdar att en anledning till att organisationer har svårt att anpassa sig 

efter hot är att ledningen blir alltför fokuserade på kortsiktiga mål istället för långsiktig 

planering och strategisk förändring. Här blir det viktigt att de åtgärder som företaget vidtar är 

anpassade för att även kunna hantera en vändning vid ett senare skede. En strategisk 

omorientering hos företaget kan bli nödvändig om nedgångssituationen blir allvarlig och 

omfattande (Barker & Duhaime 1997, s. 33). Hur strategin utvecklas berörs av Mintzberg 

(1978, s. 945) som menar att strategin kan vara medvetet uttalad eller växa fram efterhand 

som en anpassning efter situationen. För att möta förändringar har Cameron (1994, s.192) 

diskuterat nedskärningar som både en reaktiv och proaktiv strategi. Det vanligaste 

tillvägagångssättet för företag att genomföra nedskärningar är minskning av sin 

personalstyrka (Cameron 1994, s. 193). I samband med nedskärningar av personalstyrkan är 

det viktigt att företagen behåller sin kärnkompetens för att även i framtiden kunna hävda sig i 

konkurrensen. Genomförs varsel i flera omgångar kan detta leda till osäkerhet och stress hos 

den kvarvarande personalen och som kräver ett aktivt arbete för att förebyggas (Emshoft 

1994, s. 50). Detta exemplifieras av Kinding & Gotthardson (2001, s. 38) som menar att 

nedskärningar medför kostnader och vanligtvis sätts likhetstecken mellan kostnader och 

utgifter och de kostnader som inte syns riskerar att glömmas bort. Dessa kostnader kan röra 

sig om produktionsbortfall som kan uppstå i organisationen när anställda blir oroliga för sina 

jobb. 

Ägarstrukturen hos ett företag är även en faktor som har påverkan över vilka åtgärder som 

vidtas, Kang & Shivdasani (1997, s.31) hävdar att sannolikheten för att nedskärningar ska 

genomföras ökar när företaget ägs av utomstående parter. Företagets finansiella situation 

påverkar även företaget och de beslut som tas. Genom att ha ett starkt utgångsläge finansiellt 

kan företaget få en längre tidshorisont att agera på så inga förhastade beslut tas. Ur ett 

försörjningskedjeperspektiv påverkas samtliga företag i flödet vid en efterfrågenedgång.  Det 
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är viktigt att ett företag uppmärksammar länkar i försörjningskedjan och har en förståelse för 

hela och inte enbart den del av flödet där företaget är verksamt. Leverantörer och deras 

leverantörer samt kunder och deras kunder har alla vinstmarginaler vilket i slutändan betalas 

av slutkunden (Shank & Govindarajan (1993, s. 51).   

1.3 Problemformulering 

Hur har företag hanterat den akuta neddragningssituationen och hur ser deras beslutslogik ut 

samt vad påverkar företagens beslutssituation? 

1.4 Syfte 

Vår studie syftar till att utifrån några olika perspektiv beskriva och jämföra hur tillverkande 

företag hanterar en akut neddragningssituation. Studien skall också visa på vilka underlag 

som ligger till grund för de beslut samt förklara hur olika faktorer påverkar beslutsfattandet. 

Av särskilt intresse är i vilken utsträckning hänsyn till strategiska tankegångar tas i den 

aktuella situationen.  

1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till företag som är geografiskt belägna i Kronobergs län med ett undantag 

för ett företag som har huvudkontor i Kalmar län. Samt så ska neddragningen/varslet vara av 

betydande karaktär och därmed innebära en större förändring för det enskilda företaget.  
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2. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi de metodologiska ställningstaganden som gjorts för studien. 

2.1 Val av undersökningsdesign 

Bryman & Bell (2003, s. 80) har identifierat fem olika undersökningsdesigner varav 

jämförande design är en. Bryman & Bell (2003, s. 75) hävdar att förståelsen för ämnet kan 

ökas om man jämför två eller fler fall med varandra för att urskilja likheter samt olikheter. 

Författarna menar att en komparativ studie kan bygga på både ett kvalitativt och kvantitativt 

angreppssätt. Vid en kvalitativ forskningsstrategi tar den komparativa studien mer formen av 

en multipel fallstudie (Bryman & Bell 2003, s. 77).  Fallstudie är enligt Yin (2007, s. 22) 

lämpligt då forskningsfrågan är av hur eller varför karaktär samt då fokus är på aktuella 

händelser. Utifrån detta finner vi att en komparativ studie med en kvalitativ inriktning är mest 

lämpad för att besvara vår frågeställning. 

2.2 Val av forskningsansats 

Induktion innebär att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer 

(Bryman & Bell 2003, s. 25). Wallén (1996, s. 46-47) anser att induktiv ansats utgår från 

observationer från verkligheten som sammanfattas till teorier. Wallén anser att explorativa 

studier genomförs för att få grundläggande kunskaper om problemets vad, när, var, hur och i 

vilket sammanhang problemet är relevant. Det har tidigare bedrivits väldigt lite forskning på 

vår studies område vilket gör att vi har gjort en explorativ studie med ett induktivt 

angreppssätt.  

2.3 Datainsamling 

Yin (2007, s. 118) diskuterar fokuserade intervjuer som är en datainsamlingsform där större 

vikt läggs på att följa ett förutbestämt fallstudieprotokoll än vid ordinära intervjuer. Även 

Bryman & Bell (2005, s. 366) belyser att semistrukturerade intervjuer är att föredra då man 

genomför en flerfall studie. Författarna diskuterar semistrukturerade intervjuer som en 

intervjuform där det diskuteras olika teman, där respondenten får stor frihet att själv att 

utforma svaren. Genom att tillämpa denna metod har vi fått möjlighet att ställa följdfrågor. 

Eftersom vi gör en komparativ studie kommer frågorna/diskussionspunkterna att ha samma 

upplägg för samtliga företag. Samtidigt kommer sannolikt frågorna utvecklas genom 
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följdfrågor utifrån företagens olika kontext. Utifrån detta resonemang kommer vi att samla in 

data genom semistrukturerade intervjuer.          

2.4 Val av fall 

Denscombe (2009, s. 37) diskuterar olika urvalsmodeller, subjektivt urval handlar om att 

forskaren väljer ut de fall som de anser stämmer bäst med deras syfte för studien. Utifrån vår 

frågeställning måste vi undersöka företag som har varslat personal och därför har vi tillämpat 

denna metod för att hitta våra fallföretag. Vi har funnit företag genom att använda sökorden 

”varsel” samt ”varslar” på smålandspostens hemsida. Därigenom har vi hittat lokala företag 

(Kronobergs län) som har varslat personal samt ett företag med huvudkontor i Kalmar län 

men med viss verksamhet i Kronobergs län. Vi har ställt upp som krav att varslet skall 

innefatta cirka en fjärdedel av de anställda och därmed utgöra en större förändring för 

företaget. De företag vi har fått positiva besked från och som studien därmed kommer baseras 

på är  

• Orrefors Kosta Boda AB 

• Rottne Industri AB 

• ProfilGruppen AB 

• Direktlaminat AB 

• Konecranes Lifttrucks AB 

• Swepart Transmission AB 

• Jitech AB 

Följande företag har vi varit i kontakt med men valt att inte inkludera i vår studie:  

• Volvo Articulated Haulers AB - Efter samtal med Volvo kom vi fram till att 

organisationen var alltför komplex där mycket beslut tas av ledningen i Eskilstuna 

samt Bryssel. 

• Polytec Composites Sweden AB – Eftersom besluten till stor del har tagits på 

koncernnivå. 

• Norrhults stålgjuteri AB – Positivt besked men svårt att få tid för intervju som passade 

företaget och vårat tidschema 

• Kalmar Industries AB (Bortfall p.g.a. vår intervjuperson blev sjukskriven innan vi 

hann genomföra intervjun) 
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Vidare har vi fått negativa besked från följande företag på grund av tidsbrist: 

Myresjökök AB, Balco AB, Finnveden Powertrain AB och Electrolux Ljungby AB. 

Vi hade från början även tänkt inkludera offentlig verksamhet i vår studie. Efter kontakt med 

några kommuner framkom att inga neddragningar av betydande karaktär som uppfyllde våra 

urvalskriterier genomförts.  

2.5 Val av intervju personer 

Vi har kontaktat ekonomichefen för respektive fallföretag eftersom de har en bra översikt över 

beslutsprocessen rörande de åtgärder som vidtagits. I Direktlaminats fall blev vi hänvisade 

direkt till VD. Vi har skickat ut ett frågeschema för att respektive respondent skall kunna 

hämta in svar i förväg om vi berör någon fråga som ej är deras ansvarsområde. Utifrån detta 

anser vi att datakvaliteten är jämn från respektive företag trots att respondenterna inte har 

exakt samma position och roll inom företaget. 

2.6 Litteratursökning 

Vi har framför allt hittat litteratur genom två typer av källor. Vi har till viss del använt oss av 

böcker vi har haft kännedom om på grund av våra tidigare studier, dessutom har vi funnit 

böcker genom bibliotekets sökfunktion. Vidare har vi använt oss av vetenskapliga artiklar. 

Dessa artiklar har vi hittat genom databasen EBSCO. Sökord vi har använt oss av är 

downsizing, ownership structure, strategic planning, cost cut och decrease capacity. Utifrån 

de artiklar vi har hittat med hjälp av dessa sökord har vi studerat källförteckningarna för att 

därigenom hitta fler artiklar. I vissa fall har vi även hittat artiklar som har refererats till i 

böcker.     

2.7 Validitet och reliabilitet 

Extern reliabilitet behandlar till vilken grad en studie kan genomföras på nytt och komma 

fram till samma resultat (LeCompte & Goetz 1982, s. 35). Författarna belyser att reliabiliteten 

ofta lätt blir bristfällig vid kvalitativ forskning. Vi kommer förbättra reliabiliteten genom att 

redovisa de frågor vi har ställt till våra fallföretag. Dock kvarstår problematik med t.ex. 

tidsaspekt. D.v.s. skulle studien genomföras på nytt skulle organisationerna vara i en annan 

fas i neddragningssituationen. De flesta av våra företag har nyss varslat, skulle studien 

genomföras vid ett senare tillfälle skulle varslen sannolikt ha genomförts och kanske hade 

även marknaden vänt för en del av företagen vilket gör att studien då skulle ske i en helt ny 
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kontext. Generellt sett så har fallföretagen som är verksamma i olika branscher berörts på 

liknande sätt av nedgången. 

Interna reliabiliteten berör till vilken grad en grupp forskare tolkar data lika (LeCompte & 

Goetz 1982, s. 41). Vi anser att vår interna reliabilitet är god genom att hela gruppen varit 

närvarande vid samtliga intervjuer. Att vi har utgått från ett frågeschema gör även att interna 

reliabiliteten ökar.  

Intern validitet kan enligt Bryman & Bell (2003, s. 306) liknas vid tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten kan enligt författarna öka genom att låta respondenterna validera 

datainsamlingen. Vi har tillämpat detta samt spelat in intervjuerna för att öka tillförlitligheten 

i datamaterialet.  

Extern validitet berör till vilken grad en studies resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer. LeCompte & Goetz (1982, s. 35) belyser att det är svårt att få bra extern validitet då 

urvalet inte bygger på slumpmässighet. Då vi har gjort ett subjektivt urval är den externa 

validiteten i vår studie relativt låg. 
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3. Referensram 

I vår referensram ämnar vi att först diskutera tidigare studier som genomförts om 

nedskärningar (downsizing) för att ge en bakgrund till hur fenomenet hanterats i litteraturen. 

Sedan diskuteras faktorer som vi funnit genom vår litteraturgenomgång, vilka kan tänkas ha 

en påverkan på de beslut rörande nedskärningar som genomförts. Avslutningsvis 

sammanställs diskussionen i en konceptuell modell. 

3.1 Nedskärningar 

Cameron (1994, s. 192) har definierat nedskärningar (downsizing) som aktiviteter som vidtas 

av ledningen och som avser att förbättra organisationens effektivitet, produktivitet och/eller 

konkurrensförmåga.  

I en undersökning som Cameron et al. (1991) genomförde visade att organisationer i ökad 

utsträckning hade börjat genomföra nedskärningar bland sin personalstyrka som svar på ökad 

global konkurrens, organisatoriska nedgångar och andra krav på kostnadsreduceringar. 

Cameron et al. (1991, s. 58) är samtidigt noga med att poängtera att nedskärningar och 

nedgång är två vitt skilda fenomen. Nedskärningar kan ske inom organisationen när den växer 

samt när den lider av en nedåtgående trend. 

Vidare så menar Cameron (1994, s. 192) att nedskärningar påverkar storleken av företagets 

personalstyrka, dess kostnader samt dess arbetsprocesser. Cameron (s. 193) lyfter fram fyra 

attribut som kännetecknar nedskärningar.  

1. Genomförs aktivt av organisationens medlemmar. 

2. Innefattar ofta neddragning av personal men begränsas inte enbart till det. 

3. Avser att förbättra produktiviteten hos organisationen. Kan ske reaktivt och som en 

defensiv åtgärd som svar på en nedgång eller som en proaktiv och offensiv åtgärd för 

att förbättra organisationens resultat. 

4. Påverkar arbetsprocesser och hur arbetet utförs. Om personalstyrkan minskas och 

samma arbete ska utföras av ett mindre antal anställda så påverkas hur arbetet utförs. 

I en tidigare studie så identifierade Cameron et al. (1991, s. 62) tre typer av 

nedskärningsstrategier hos företag. Den första strategin och vanligast förekommande är 

nedskärningar av personalstyrkan. Den andra strategin syftade till att omorganisera sättet som 
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arbetet utförs vilket kan kombineras ihop med den förstnämnda strategin. Den sista strategin 

som Cameron berör benämnde författaren för systematisk strategi. Denna strategi syftar till att 

få till förändringar i attityd, organisationskultur och hur de anställda ställer sig till arbetet. De 

två sistnämnda strategierna kräver ofta ett mer långsiktigt perspektiv då det tar tid innan de 

påverkar resultatet. Dessa strategier studeras närmare av Morris et al. (1999, s. 84) som menar 

att enbart minska antalet anställda inte kommer att förbättra det finansiella läget hos ett 

företag. Författarna menar minskningen av antalet anställda måste kombineras med en 

genomtänkt omstrukturering av företagets tillgångar för att det finansiella läget ska förbättras 

nämnvärt. DeWitt (1993, s.30) har närmare studerat vilka konsekvenser nedskärningar har på 

organisationens struktur. DeWitt menar att nedskärningsprocessen innefattar en kombination 

av aktiviteter som syftar till att förstärka eller omorientera organisationens struktur och 

verksamhetsområde. 

3.2 Ägarstruktur 

Alpenberg & Karlsson (2005, s. 340) diskuterar skillnaden mellan ägarstyrda och 

”managementstyrda” företag och hur den påverkar investeringsprocessen. Författarna menar 

att när ledning och ägande separeras blir företagen direkt eller indirekt mer 

kapitalmarknadsberoende. Madsen et al. (2007, s. 80) beskriver olika kriterier som påverkar 

ägarstrukturen i organisationer. Den första faktorn som författarna (s. 81) berör är att ägarna 

inte har obegränsat med kapital, vilket kan leda till att de behöver bjuda in kapital utifrån. 

Författarna diskuterar att stora företag har ett större behov av kapital och därmed är 

sannolikheten att de har ett spritt ägande större än för ett mindre företag med ett mindre 

kapitalbehov. Den andra faktorn som författarna (s. 82) berör är förekomsten av utländska 

ägare som de menar leder till ett mer koncentrerat ägande. Det beror på att kulturella 

skillnader och bristfällig information leder till en utländsk ägare vill äga majoriteten av 

aktierna för att kunna styra företaget på ett effektivt sätt. Andra faktorer som Madsen et al. 

(2007, s. 86) behandlar är soliditet och risk. Författarna diskuterar att företag med hög 

soliditet ofta hade fler ägare vilket författarna förklarar med att de företag som har fler ägare 

har de bättre tillgång till kapital. Gällande riskaspekten har företag med skiftande intäkter och 

som agerar på utländska marknader mer spritt ägande än företag med stabila intäkter och som 

agerar mestadels på den inhemska marknaden. En högre risk leder således till ett mer spritt 

ägande. 
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Kang & Shivdasani (1997, s. 31-32) diskuterar att om organisationen ägs av utomstående 

parter är sannolikheten att de genomför nedskärningar större. Det stämmer väl överens med 

det som diskuteras av Admati & Pfleiderer (1994, s. 383-384). De diskuterar att en 

entreprenör har incitament att fortsätta med projekt även om det inte är optimalt. Inblandning 

av en utomstående part kan leda till att suboptimala beslut av den typen kan undvikas. Enligt 

Kang & Shivdani (1997, s. 63) ger detta stöd för att ägarstrukturen spelar en viktig roll för 

vilka åtgärder som vidtas vid försämrade ekonomiska prestationer. 

Det som dessa studier visat är att stora företag med en högre riskexponering med större 

sannolikhet har ett mer spritt ägande medan företag som har utländska ägare har ett mer 

koncentrerat ägande. En annan punkt som teorigenomgången pekat på är att företag med 

ägare som står utanför organisationen med större sannolikhet väljer att genomföra 

nedskärningar till följd av försämrade ekonomiska prestationer.  

3.3 Strategisk planering 

Mintzberg et al. (1998, s. 5) definierar strategier som ett mönster som kan uttydas i en rad 

beslut eller en plan som sammanför en organisations översiktliga mål, målsättning och 

handlingar till sammanhållande helhet. Författarna framhåller att det viktigt med en väl 

formulerad strategi då denna underlättar för organisationen att ordna och fördela dess resurser 

på ett hållbart sätt i förhållande till förändringar internt, i omgivningen, och bland 

konkurrenter. 

Barker & Duhaime (1997, s. 33) har studerat vikten av strategisk omorientering hos företag 

som befinner sig i en nedgångssituation. Enligt författarna så beror omfattningen på den 

strategiska omorienteringen på tre faktorer. Den första faktorn som författarna diskuterar är 

omfattningen om resultatnedgången hos företaget i fråga. Ett väldigt dåligt resultat ökar 

trycket på att ledningen ska förändra strategin om resurser finns att tillgå. Den andra faktorn 

berör om branschen i övrigt växer medan företaget dras med en nedgång så ökar behovet om 

en strategisk omorientering. Den tredje faktorn berör i den utsträckning som företagets 

nedgång påverkas av externa förhållanden som exempelvis ekonomiska cykler. Dessa externa 

förhållanden kan bidra till att det strategiska omorienteringsbehovet minskar respektive ökar. 

Mintzberg (1978, s. 945) har identifierat två typer av strategier, avsedda och förverkligade. 

Denna indelning skiljer på strategier som avsiktligt planerats och sedan implementerats och 
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sådana som växt fram efterhand och förverkligats. Dessa kombinerar författaren sedan i figur 

1 på tre sätt: 

1. Avsedda strategier som genomförts och som benämns formell strategi. 

2. Avsedda strategier som inte genomförs, att de inte genomförts kan bero på olika 

faktorer som orealistiska förväntningar eller missbedömningar av omgivningen, dessa 

benämns ej förverkligade strategier. 

3. Förverkligade strategier som inte var planerade, detta genom att de inte var avsiktliga 

till en början utan växte fram över tiden, dessa benämns framväxande strategier. 

Lindgren & Spångberg (1981, s. 24) diskuterar två viktiga strategiska beslut som ett företag 

kan ta, besluten berör förvärv eller avyttring av verksamheter. Förvärv genomförs oftast i ett 

offensivt syfte för att flytta fram strategiska positioner eller stärka finansiella positioner. 

Avyttringar kan i förhållande till förvärv ses som mer defensiva åtgärder som genomförs när 

företaget ställs inför likviditetsproblem, för hög skuldsättningsgrad eller en reaktion till ett 

mediokert resultat. (Lindgren & Spångberg 1981, s. 24)  

 
 

3.4 Investeringsplanering 

I takt med att omgivningens krav förändras så måste företaget och dess verksamhets 

inriktning och struktur kontinuerligt förändras i samma takt. Dessutom måste resurser 

samordnas så den befintliga strukturen utnyttjas på effektivast möjliga sätt. Persson & Nilsson 

Avsedd strategi Förverkligad strategi 

Framväxande strategi 

Ej förverkligad strategi 

Formell strategi 

Figur 1 Typer av strategier    Källa: Mintzberg (1978) 
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(2001, s. 31) skiljer på en förändringsprocess och en samordningsprocess inom företaget. Med 

förändringsprocess menar författarna att företaget bedrivs på ett sådant sätt att dess inriktning 

och verksamhet är i god överensstämmelse med omgivningens krav. Samordningsprocessen 

ska sedan säkerställa att företagets givna resurser används på bästa sätt över tid. 

Persson & Nilsson (2001, s. 36) klassificerar investeringar efter vad investeringen syftar till 

att uppnå eller vilken typ av problem den avser att lösa. Det är vid en antagen eller 

konstaterad brist på överensstämmelse mellan krav på företaget och dess struktur eller dess 

sätt att arbeta som författarna menar att problem kan uppstå. Denna brist mellan krav och 

resursstruktur leder till behovet av investeringar. En förändring av kraven och 

resursstrukturen blir då investeringens syfte så kraven uppfylls på ett lönsamt sätt. Persson & 

Nilsson sammanfattar det hela genom att se investeringar som ett syfte för att skapa en 

lönsam resurspotential i dagsläget och i framtiden. 

Bower (1970, 1986, s. 50) diskuterar de drivkrafter som finns för att investeringar ska 

initieras. Dessa drivkrafter exemplifieras av författaren och delas upp i tre faser. Den 

inledande fasen visar på att resurserna inte lever upp till de krav företaget ställer. För den 

initierande och inledande fasen har Bower funnit tre ursprungskällor. 

1. Kostnadsstrukturen i företaget är för hög och åtgärder måste vidtas för att sänka den. 

2. Kvalitén är bristfällig. 

3. Kapacitetsproblem. 

Nästa kommande fas kallar Bower för integreringsfasen. I denna fas väljs och förbereds 

utifrån de föreslagna investeringsmöjligheterna de förslag som överensstämmer med 

företagets strategiska situation. I den sista fasen som författaren benämner företagsfasen, tas 

beslut av ledning och de projekt som på bästa sätt uppfyller företagets långsiktiga målsättning 

väljs.  

Liknande tankegångar återfinns i litteraturen angående nedskärningar, där nedskärningarna får 

till uppgift att skapa en lönsam resurspotential i dagsläget och framtiden. En konsekvens blir 

att vissa resurser prioriteras före andra för att kunna skapa en lönsam framtid.  
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3.5 Produktlivscykel 

Kotler et al. (2008, s. 572) beskriver att produktlivscykeln kan användas som ett användbart 

ramverk för att beskriva hur produkter och marknader fungerar. Författarna beskriver vidare 

att produktlivscykeln förutom produkter och marknader kan appliceras på produktklasser och 

varumärken. Författarna (s. 573) beskriver att produktlivscykeln består av fyra steg/faser, 

nämligen introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och nedgångsfasen. 

Kotler et al (2008, s. 573-574) beskriver att introduktionsfasen kännetecknas av långsam 

försäljningstillväxt samt att lönsamheten är låg. Nästkommande fas är tillväxtfasen som 

karakteriseras av en snabb försäljningstillväxt och att företagen utökar sin kapacitet för att ta 

tillvara på de möjligheter som den växande marknaden erbjuder. Författarna (s. 574-575) 

beskriver att när försäljningstillväxten så småningom stannar upp inträder mognadsfasen. 

Under mognadsfasen finns det många producenter med överkapacitet vilket leder till att 

konkurrensen hårdnar. Författarna (s. 578-582) berör avslutningsvis nedgångsfasen som 

karakteriseras en vikande efterfrågan och att det ofta uppstår ett priskrig mellan de 

kvarvarande producenterna. Det är i denna fas viktigt att minimera kostnaderna och maximera 

den kortsiktiga lönsamheten.  

3.6 Positionering 

Kotler et al. (2008, s. 410) diskuterar vikten av att företag identifierar delar av marknaden 

som är lönsammast och vars behov företaget kan tillgodose på bästa sätt. Genom 

marknadssegmentering kan företaget dela in stora och olikartade marknader i mindre segment 

som sedan kan nås på ett bättre sätt. Genom att positionera sig kan företaget tilltala en 

specifik kundgrupp med sina produkter. De produkter som ett företag erbjuder sina kunder 

benämns av Kotler et al. (s.520) för produktmix/portfölj. 

3.7 Försörjningskedja – Supplychain Management 

Cooper & Ellram (1993, s. 13) definierar supply-chain management som ”en integrerad 

filosofi för att hantera det totala flödet i en distributionskanal från leverantör till slutgiltig 

användare”.  

Definitionen rymmer flera viktiga aspekter. Framförallt klargör den att supply chain 

management handlar om ett samarbete i distributionskanalen som sträcker sig över 

organisationsgränserna. Dessutom beskriver definitionen att det inte bara är produktflödet 
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som bör beröras utan det totala flödet vilket även innefattar flödet av information och det 

monetära flödet. 

Rudberg & Olhager (2003, s. 38) beskriver att teorin om supply-chain management har sitt 

ursprung i operations management och logistics management. Operations management har ett 

mestadels internt fokus på konfigurering och samordning mellan olika produktionsenheter. 

Logistics managementlitteraturen har istället haft ett externt fokus på material- och finansiella 

flöden mellan olika parter.   

Det är tydligt att utifrån dessa två forskningsgrenar har supply-chain management utvecklats 

som en helhet för att skapa effektiva värdeskapande länkar inom och mellan företag som 

bidrar till den slutgiltiga produkten. 

Schary & Skjøtt-Larsen (2001, s. 35) diskuterar att supply-chain management har två 

uppgifter. Den huvudsakliga uppgiften består i att integrera varje steg av processen till ett 

sammanhållande större system. Författarna diskuterar vidare att samordning av företagens 

olika verksamheter är av stor vikt eftersom det möjliggör en minskning av fysiska tillgångar 

vilket leder till minskade kostnader och större flexibilitet. Den sekundära uppgiften beskriver 

författarna (s. 36) framförallt innebär att hantera inventarierna och att mer specifikt minimera 

lagret av inventarier som även det leder till minskade kostnader. 

Hübner (2007, s. 7) beskriver att supply-chain kan delas upp i två delar, nämligen ett 

produktionsnätverk och ett distributionsnätverk. Produktionsnätverket består av alla 

produktionsenheter och de inventarielager som krävs för produktionen. Distributionsnätverket 

består däremot av alla inventarie- och distributionsenheter som krävs för att leverera 

produkten till den slutgiltiga kunden. Författaren (s. 47) diskuterar också vikten av att 

implementera framförallt produktionsnätverket i den strategiska planeringen. Denna form av 

planering skall innehålla en långsiktig strategi för varje del av kedjans produktionsnätverk. 

Jonsson & Mattsson (2005, s. 200) diskuterar att det finns två huvudsakliga 

försörjningsstrategier. Single sourcing innebär att företaget enbart har en leverantör per 

artikel. Det ger fördelen att de administrativa kostnaderna minskar samt att upprättandet av 

långtgående partnerskap underlättas. Multiple sourcing innebär att företaget har flera 

leverantörer per artikel. Det ger en fördelaktig position när priser och leveransvillkor ska 

förhandlas och leder till ett minskat risktagande.   
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3.8 Kärnkompetens 

Wright et al (1998, s. 20) beskriver kärnkompetens som kunskaper och teknologi som 

representerar summan av lärande bland individer och grupper av individer. Författarna 

diskuterar att det kan vara en konkurrensfördel genom att dessa kunskaper och teknologier är 

unika för företaget och svåra för konkurrenterna att imitera. Det blir därmed tydligt att 

kärnkompetensen inte kan skiljas från företagets anställda eftersom det är de som besitter den 

nödvändiga kompetensen. Larsen (2004, s. 860-861) beskriver att tidigare var de anställda 

beroende av företaget medan på senare tid har förhållandet till de anställda kommit att präglas 

av ett dubbelt beroende. Lopez-Cabrales et al. (2006, s. 82-87) beskriver anställda som är 

kopplade till företagets kärnkompetens som kärnanställda och att de är av större betydelse för 

företaget än övriga anställda. Det motiverar författarna med att endast anställda som är 

värdefulla, unika och organiserade kan åstadkomma konkurrensfördelar för företaget. 

Författarna diskuterar vidare att den företagsspecifika kompetensen som de anställda besitter 

är av speciell vikt eftersom den är svårare för konkurrenter att imitera.  

3.9 Negativ spiral 

Många studier som berör nedskärningar berör också den effekt som nedskärningarna får på 

personal som arbetar kvar på företaget efter att nedskärningarna genomförts, vilket blir 

särskilt tydligt när nedskärningar sker i flera omgångar och en osäkerhet sprider sig inom 

organisationen (Brockner et al. 1987, Cameron et al. 1991, Cascio 1993, Bruton et al. 1996, 

Budros 1999, Bhattacharyya & Chatterjee 2005, Gandolfi 2008). Om nedskärningarna 

hanteras på ett sådant sätt att endast små nedskärningar görs etappvis och som endast berör 

företagets problem marginellt så kan detta i slutändan tvinga företaget att genomföra 

uppsägningar i flera omgångar. Enligt Bruton et al. (1996, s. 41) kommer den kvarvarande 

personalen att arbeta under osäkerhet och stress när ett sådant mönster upprättats. Att 

arbetsmoralen och produktiviteten sjunker samt att personalen uppvisar misstroende mot 

ledningen är vanligt förekommande fenomen i samband med nedskärningar och som påvisats 

i ett flertal studier (Cascio 1993, s.100). Mishra & Spreitzer (1998, s. 573) argumenterar för 

att den hotsituation som de anställda upplever kan undvikas genom att de anställda litar på 

ledningen och en förståelse för vilka intentioner ledningen har och hur de tänkt agera erhålls. 

Det är även viktigt att de nedskärningar som genomförs upplevs som välgrundade. Det kräver 

enligt Emshoff (1994, s. 50) ett aktivt arbete för att undvika att nedskärningar bidrar till att 
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företaget hamnar i en negativ spiral. Där kostnadsbesparingseffekten av neddragningarna 

motverkas av den sjunkande motivationen hos den kvarvarande personalen.  

3.10 Konceptuell modell 

I den konceptuella modellen sammanför vi de teoretiska resonemang som presenterats i 

kapitlet. Den konceptuella modellen beskriver att från upptäckandet av ett behov att skära ner 

så påverkas neddragningsprocessen av ett antal faktorer. 

 

Framtiden 

Neddragningsbehov 

Beslutsprocess 

• Strategisk planering 
• Investeringsplanering 

• Positionering 
• Försörjningskedja 
• Ägarstruktur 
• Kärnkompetens 

Neddragningsprocess 

Figur 2 Konceptuell modell                           Källa: Egen design



22 

 

4. Empiri 

Nedan kommer den insamlade empirin presenteras uppdelat på respektive företag. 

4.1 Konecranes Lifttrucks AB 

Empirin bygger på intervju med företagets ekonomichef som jobbat på företaget i fyra år. 

Empiri som baseras på annan informationskälla är särskilt angivet.  

4.1.1 Företagspresentation  

Konecranes Lifttrucks AB tillverkar kundanpassade truckar i storleken 10-60 ton. 

Tillverkningen sker i två produktionsanläggningar, dels i Markaryd där huvudkontoret finns, 

dessutom finns en produktionsanläggning i Lingang, Kina. Produktionen av komponenter sker 

till största delen genom outsourcing. Det som sker i Konecranes Lifttrucks AB lokaler är 

därmed framför allt montering. Konecranes Lifttrucks AB är sedan november 2004 ett helägt 

dotterbolag till finska koncernen Konecranes OY som är noterat på OMX Nordic Exchange. 

År 2007 hade företaget en omsättning på cirka 898 miljoner och 125 anställda 

(Årsredovisning 2007). Kunderna är framförallt terminaler och hamnar över hela världen och 

företaget har i dagsläget levererat truckar till ett 80 länder.   

4.1.2 Bakgrund och lägesanalys 

September 2008 var företagets ”all time high” på försäljningssidan. Företagsledningen satt då 

och planerade för tillväxt och vilka åtgärder som behövde vidtas för att kunna öka 

tillverkningskapaciteten. Oktober minskade orderingången och var därmed något sämre än 

historiskt sett, dock på en acceptabel nivå och företaget hade en god orderstock. Därmed 

kände de ingen direkt oro. Under november märktes nedgången tydligare men företaget hade 

fortfarande ganska mycket förfrågningar.  Dock märktes att kollegor i branschen började få 

det lite tufft och därmed anade företaget en viss oro. December är historiskt en dålig månad 

för företaget på grund av helgdagar och så vidare. December var nu ”en riktig skitmånad” 

som respondenten uttryckte det. Företagsledningen satte sig dagarna innan jul för att diskutera 

hur situationen skulle lösas. Förhandlingar inleddes med facket efter jul för att inte störa 

julfriden. Företagets önskan var att införa fyradagarsvecka. Efter diskussioner kom företaget 

överens med facket att införa fyradagarsvecka med start mitten av februari och 20 veckor 

framåt för produktionsanställda samt produktionsrelaterade tjänstemän. Även januari visade 

sig nu vara en väldigt dålig månad försäljningsmässigt. Orderingången för december, januari 
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sjönk kraftigt och låg nu på cirka 30 % av ordinarie. Detta innebar att företagsledningen 

började diskutera vad som är nästa steg om marknaden inte vänder. Då företaget i mitten av 

mars stämt av alla aspekter och kommit fram till att nedgången inte var tillfällig beslutades att 

varsla 34 kollektivanställda samt 8 tjänstemän av totalt 140 anställda. 

4.1.3 Ägande och finansiellt 

Innan Konecranes Lifttrucks AB blev uppköpt ägdes det till 50 % av nio personer ur 

företagsledningen och 50 % ägdes av en extern finansiär. Fyra av de ursprungliga ägarna är 

till viss del fortfarande aktiva i bolaget. En förändring vad det gäller ledningsfilosofi har skett 

efter att företaget blev uppköpt år 2004, dessutom ställs det högre krav på rapporter på grund 

av att företaget nu är en del av ett börsnoterat bolag. En annan förändring är att företaget till 

viss del integreras med övriga koncernen. Det viktigaste styrmåttet från koncernmodern är ett 

EBIT1 mål på 10 %. Moderbolaget är enligt respondenten i mycket god finansiell status, 

därmed finns god möjlighet att få kapitaltillskott om företaget har goda idéer eller ser möjliga 

förvärvsobjekt. Företaget har idag cirka 30 % i soliditet vilket är tillräckligt för verksamhetens 

behov.         

4.1.4 Beslutslogik och strategi 

Kalkylerna för antalet som har varslats bygger till stor del på försäljningsprognoser om 

framtiden. Konecranes Lifttrucks AB jobbar med rullande prognoser på ett års sikt som 

revideras till viss del månadsvis men framförallt kvartalsvis. Informationen tas fram genom 

företagets säljkanal det vill säga säljare, agenter och distributörer. Företaget har reviderat 

budgeten i tre omgångar sedan nedgången började, en gång i oktober, en gång i januari givet 

4-dagarsvecka samt ytterligare en gång i mars med varslet inräknat. Då företaget hade en bra 

orderstock som gick ända in på 2009 räknar företaget med att neddragningen får fullt 

genomslag under kvartal tre och fyra 2009. Detta innebär en produktionsnivå på cirka 50 % 

mot förra året samma tid. Efter dessa åtgärder räknar företaget med att liksom innan vara 

lönsamt, dock mindre lönsamt än innan neddragningen. Skulle nedgången fortsätta kan dock 

inte röda siffror uteslutas. 

Företaget har beslutat att vara kvar på alla marknader med hela modellprogrammet. 

Funktionsmässigt har företaget dragit ner relativt jämt. Produktionen har anpassats efter 

efterfrågan.  
                                                 
1 Earnings before interest and taxes. 
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Konecranes Lifttrucks har valt att skära ned på tjänstemän inom ekonomi, sälj och utveckling. 

Företaget har tidigare genomfört en expansion på dessa områden och har nu återgått till en 

nivå som fanns för 1-2 år sedan. Skulle prognoserna tyda på en längre tid utan uppgång kan 

dock fler uppsägningar på tjänstemanssidan inte uteslutas.  

Företaget tror att det tar minst ett år innan marknaden vänder uppåt. Detta har företaget 

baserat på information från säljkanalen, omvärldsanalys, allmänna nyhetsflödet samt 

konkurrenters agerande. Ledningen anser sig ha skött neddragningsprocessen bra. De 

anställda har haft en god förståelse under neddragningsprocessen, eftersom arbetsbelastningen 

varit betydligt lägre än normalt så var de medvetna om att åtgärder var tvungna att vidtas. 

Företaget tror därmed att de allra flesta önskar att åter bli anställda då marknaden vänder om 

de har möjlighet.   

4.1.5 Försörjningskedja  

Företaget säljer framförallt via återförsäljare. En oro som finns på kundsidan är att kunderna 

ändrar beteende och blir mer otåliga gällande leveranstider när efterfrågan vänder. 

Konkurrenter som säljer standardmaskiner får då en konkurrensfördel eftersom de sannolikt 

har en del lagermaskiner som har producerats under lågkonjunkturen. Detta är en utveckling 

som företaget följer för att tidigt kunna agera och producera mot lager om dessa tendenser 

uppvisas på marknaden. Risken finns att kunder inte klarar fullfölja affärer på grund av 

finansieringsproblem vilket kan innebära att företaget därigenom får en del lagermaskiner. 

Någon förändring av rutinerna kring bevakning av kundfodringar har inte skett till följd av 

nedgången. 

Konecranes Lifttrucks AB produktion består till största delen av montering. All produktion av 

komponenter sker genom underleverantörer. Detta gör att Konecranes Lifttrucks AB delar 

mycket information till exempel produktionsplaner, diskussioner om strategiska aspekter och 

så vidare med sina leverantörer. Företaget anser att en del leverantörer har Konecranes 

Lifttrucks AB som för stor kund och därmed blir allt för beroende. Konecranes Lifttrucks AB 

står för mer än 50 % av en del underleverantörers omsättning. Detta gör att en oro finns för att 

en del underleverantörer inte skall klara av krisen. Många leverantörer är mindre familjeägda 

företag vilket gör att de kan ha svårt att få in kapital, både eget och lånat. Konecranes 

Lifttrucks AB försöker följa sina leverantörer på olika vis exempelvis genom 

kreditupplysning. Genom att besöka leverantörerna anser respondenten att Konecranes 
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Liftrucks får en bra bild av hur det går för leverantörerna. I den mån det är möjligt eftersträvas 

att ha minst två alternativa leverantörer till varje komponent. En av dessa leverantörer skall 

helst en vara i relativ geografisk närhet då korta ledtider är viktigt dessutom kan 

komponenterna lättare anpassas efter kundens behov. Vissa komponenter är dock svåra att 

byta från tid till annan varför företaget är tvungen att ha endast en leverantör.  

4.2 Orrefors Kosta Boda AB 

Empirin bygger på intervju med företagets ekonomichef och vice VD som jobbat i företaget 

sedan år 2001. Empiri som baseras på annan informationskälla är särskilt angivet.  

4.2.1 Företagspresentation  

Orrefors Kosta Boda AB tillverkar bruks samt konstglas. Tillverkningen bedrivs i tre 

produktionsanläggningar i Kosta, Orrefors samt Åfors. Dessutom sker viss produktion 

sommartid som turistattraktion på andra glasbruk. Orrefors Kosta Boda ägs sedan 2005 av 

börsbolaget New Wave Group. År 2007 hade företaget en omsättning på 519 miljoner och 

599 anställda (Årsredovisning 2007). Produkterna säljs genom återförsäljare men även direkt 

till företag samt stat och kommun. Företaget är till stor del kundorderstyrt dock tillverkas mot 

lager då vissa produkter blir kostsamma att tillverka i små serier. Företaget är organiserat för 

att sköta de flesta processer själva. Detta innebär att koncernen är involverat i allt mellan 

glaspelletstillverkning till försäljningsvaruhus.     

4.2.2 Bakgrund och lägesanalys 

Omsättningen har varit stabil men något fallande för företaget under 2000-talet. Även antalet 

anställda har varit minskat från cirka 900 år 2000 till cirka 600 år 2007. Försäljningen började 

gå ner i framförallt USA redan under första kvartalet 2008. Under tredje kvartalet var 

nedgången så kraftig att företaget började diskutera åtgärder. Orrefors Kosta Boda upptäckte 

även att andra företag i branschen började få det svårt. Beslut att varsla togs snabbt efter 

semestern 2008. Den 19 september offentliggjordes varslet på 100 anställda av 600. 

Företagsledningen insåg dock efter ett par veckor att ytterligare åtgärder sannolikt måste 

vidtas. Något hände sedan i oktober i samband med mycket negativa artiklar om det allmänna 

konjunkturläget. Orderingången sjönk drastiskt från butiker men även andra 

försäljningskanaler. Efter julförsäljningen fick företaget svart på vitt att ytterligare åtgärder 

var tvungna att vidtas. Försäljningsprognoserna skrevs ner flera gånger efter första varslet. 

Dessutom hade några konkurrenter gått i konkurs eller lagt ner vilket gav en signal om att allt 
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inte stod rätt till i branschen. Företagsledningen var ganska klar över att de behövde varsla 

ytterligare innan jul. Den 12 januari offentliggjordes det andra varslet på 200 anställda. 

Därmed har 300 av 600 anställda varslats.  

4.2.3 Ägande och finansiellt 

Företagets ägdes innan av danska Royal Scandinavia. Företaget var därmed även tidigare ett 

dotterbolag till en större koncern. Med tidigare ägaren Royal Scandinavia hade Orrefors 

Kosta Boda försäljningskanaler och kundbas som var mer gemensam. I samband med att New 

Wave Group köpte företaget 2005 gjordes en organisationsöversyn vilket innebar att många 

tjänstemän sades upp. Koncernmoderns övergripande styrmått är cirka 5–10 % tillväxt per år 

och en rörelsemarginal om 15 %. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål om minst 

30 % över en konjunkturcykel.  

4.2.4 Beslutslogik och strategi 

Antalet som varslats har räknats fram utifrån antal personer som behövs för att tillverka 

volymen enligt prognoserna om framtiden. Prognoserna görs rullande 12-månader framåt med 

information från säljorganisationen samt företagets MPS2 system. Dessutom har företaget i 

neddragningsbeslutet tagit hänsyn till att lagret skall sänkas. MPS-systemet tillsammans med 

prognossystemet ger information om försäljningshistorik, tidsåtgång och produktionskostnad 

för varje produkt. Företaget har till viss del gått ifrån att vara kundorderstyrt och tillverka en 

del mot lager enligt prognoserna för att kunna använda arbetskraften även under varseltiden. 

Företaget räknar med att göra ett positivt resultat efter åtgärderna. Företagsledningen räknar 

med att det kommer ta ca ett och ett halvt år innan effekterna får fullt genomslag och företaget 

gör ett satisfierande resultat. Vissa av de varslade har varit anställda så länge att de har 12 

månaders uppsägningstid vilket fördröjer de ekonomiska effekterna av varslen.  

I samband med neddragningarna har Orrefors Kosta Boda sett över hela organisationen. 

Orrefors Kosta Boda har arbetat fram en ny strategiplan som skall följas upp med olika måltal 

på femårssikt. I detta arbete har företaget gått igenom vilka produktkategorier samt sortiment 

som Orrefors Kosta Boda skall satsa på i framtiden. Översynen av företaget och strategin 

skall bidra till att de anställda känner att de har skapat det ”nya Orrefors Kosta Boda” och 

därmed skapa framtidstro. I strategiplansarbetet togs en del grundläggande beslut. Bland 

                                                 
2 Material planeringssystem – används för att styra produktionen 
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annat bestämde företaget att ha kvar produktion i samtliga tre glasbruk. Vissa funktioner ex 

(måleri, slipning) har dock specialiserats och flyttats till ett glasbruk.  

Cirka 10-15 % av de varslade är tjänstemän. De flesta tjänstemän har haft 

produktionsrelaterade arbetsuppgifter men vissa även administrativa såsom inköp, 

leverantörsreskontra där arbetsbelastningen till stor del följer volymen.    

Åtgärderna har vidtagits med hänsyn att marknaden inte vänder uppåt inom en tvåårs period. 

En viktig del i beslutet att ha kvar alla tre glasbruk är att fenomenet ”Glasriket” som bygger 

på att det finns flera glasbruk att åka runt och besöka lockar väldigt mycket turister. Planen är 

att börja återanställa om cirka 1,5 år. En plan som naturligtvis kan ändras. Skulle uppgången 

komma snabbare ser företaget inga problem i det.  

4.2.5 Försörjningskedja 

Orrefors Kosta Boda säljer via flera olika kanaler. På svenska privatmarknaden sker 

försäljningen via egna butiker (12 st) samt återförsäljare. Dessutom säljer företaget direkt till 

företag och stat och kommun. På exportmarknaden sker försäljningen via distributörer och 

agenter. I USA har Orrefors Kosta Boda ett lagerhållande försäljningsbolag som säljer till 

återförsäljare över hela landet. Företaget har inte dragit ner något på försäljningssidan utan 

snarare ökat. Mycket av kostnaderna för försäljning är rörliga med såld volym då agenter får 

rörlig ersättning. Lagerhållning sköts av DHL vilket gör att företaget betalar endast för de 

tjänster som utnyttjas. Företaget har inte förändrat sina rutiner kring hantering av obetalda 

kundfakturor mer än att de är hårdare i sin bedömning om kunden hör av sig och önskar 

förlängd kredittid. 

De stora viktiga inputfaktorerna förutom arbetskraft är energi, kartonger, glaspellets samt 

färg. Pellets köps in från det helägda dotterbolaget Glasma som även säljer pellets till företag 

utanför koncernen. Även Glasma har varslat personal, då en del kunder minskat och en del 

gått i konkurs. Kartongerna kommer främst från tre olika tillverkare. Varje kartongleverantör 

levererar olika kartonger, de största kartongleverantörerna har konsignationslager på plats hos 

Orrefors Kosta Boda. Färg köps från olika bolag, dock finns oftast bara en leverantör av varje 

typ som håller den kvalité som företaget anser krävs vilket innebär att företaget har en 

leverantör för varje typ av färg.    
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4.3 Jitech AB 

Empirin har baserats på intervju genomförd med företagets ekonomichef som jobbat i 

företaget sedan 2002. Empiri som baseras på annan informationskälla är särskilt angivet.   

4.3.1 Företagspresentation 

Jitech AB är underleverantör av stål och aluminium detaljer till tillverkningsindustrin. 

Tillverkningen sker i Tingsryd samt till viss del i Ronneby. Verksamheten i Ronneby skall 

dock flyttas till Tingsryd i slutet på 2009. Företaget är privatägt och har en ägare. År 2007 

hade företaget en omsättning på 260 miljoner kr och 205 anställda (Årsredovisning 2007). 

Företagets största kund är Atlas Copco som står för cirka 65 % av omsättningen, andra stora 

kunder är Volvo, Dynapac och Fläkt Woods. Övriga mindre kunder står för cirka 15-20 % av 

omsättningen.  

4.3.2 Bakgrund och lägesanalys 

Företaget har växt väldigt kraftigt under 2000-talet. 2001 hade företaget en omsättning på 25 

miljoner och 53 anställda. Vid mitten på 2008 hade företaget 310 miljoner kr i 

årstaktsomsättning samt 230 anställda. De första tendenserna på nergång kom i början på 

2008, vilka dock var som bortblåsta i branschen efter två månader. Företagets största kund 

Atlas Copco pratade om ständig tillväxt till 2018. Företaget tog dock denna information med 

viss skepsis. Dock räknade Jitech med att växa till 360 miljoner kr i omsättning enligt en 

treårsplan. Atlas Copco trodde att Jitech skulle växa till en halv miljard kr i omsättning utifrån 

deras prognoser under samma period. Sedan kom finanskrisen i augusti/september vilket gav 

en indikation på att allt inte stod rätt till. Signaler kom först från Volvo om nedgång och Atlas 

Copco kort därefter. Företaget hade dock sin högsta omsättning i september och Atlas Copco i 

oktober. Signalerna kom väldigt fort runt den 20 oktober. Jitech reviderade då prognoserna 

och räknade nu med en årsomsättning på 225 miljoner kr. Detta ledde till att företaget 

varslade 70 personer den 10 november. I mitten på december märktes att det inte räcker med 

det första varslet. Företaget räknade nu med en årsomsättning på 180 miljoner kr men 

anpassade verksamheten för 150 miljoner kr för att vara på den säkra sidan. Detta innebar att 

ytterligare 65 varslades den 12 januari. Det visade sig dock att Atlas Copco hade ökat sina 

lager vilket innebar att orderingången från dem nu gick ner ytterligare. Detta innebar att Jitech 

i början på april fick varsla ytterligare 40 anställda. Omsättningen april/maj var då cirka 115 

miljoner kr på årsbasis, vilket enligt respondenten nu har börjat vända upp efter det.         
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4.3.3 Ägande och finansiellt 

Företaget ägs fortfarande av grundaren. Ägaren har sedan 2007 haft en mer passiv roll i 

företaget. Han återgick dock VD-rollen under senhösten 2008 på grund av krisen. Företaget 

har ett vinstmål på 10 % EBITA3 före bokslutsdispositioner. Företaget har ett soliditetsmål på 

25 %. På grund av krisen är Jitech nu under nivån vilket har gjort att fokus har riktats mot 

soliditetsmålet istället för avkastningskrav. Företaget har växt väldigt kraftigt under 2000-talet 

med en tillväxt på mellan 25-40 % per år. Detta har skapat ett stort kapitalbehov vilket gjort 

att företaget haft brist på kapital. Därmed jobbade företaget även under högkonjunktur med att 

hitta extern finansiär, på grund av krisen har detta blivit en mer akut fråga. Även bankerna ser 

en externfinansiär som en allt viktigare fråga på grund av krisen. Företaget räknar dock med 

att en extern finansiär ej är nödvändigt för att överleva, om åtgärderna fungerar enligt plan. 

Jitech tog för två år sedan beslut om att ta in mer extern kompetens i styrelsen. Dessutom har 

banken en representant som ingår i styrelsen.      

4.3.4 Beslutslogik och strategi 

Storleken på varslet har beräknats utifrån prognostiserad omsättning. Utifrån den har företaget 

räknat fram hur mycket personal som behövts för att tillverka i enlighet med prognostiserad 

omsättningen. Underlaget för prognoserna jobbas fram av säljavdelningen tillsammans med 

ett bolag som sköter företagets MPS-system. I början av 2009 märktes att Atlas Copcos 

prognoser stämde dåligt. Företagets förmåga att insamla information från omvärlden har 

ställts på sin spets på grund av krisen. Jitech känner här att företaget haft nytta av den externa 

kompetensen i styrelsen samt genom bankrepresentanten då dessa även är involverade i andra 

verksamheter.   

Hur många som skall varslas på varje avdelning har styrts av prognoserna. Den operativa 

planeringen av verksamheten med de nya förhållandena har sedan till stor del varit respektive 

avdelningschefs ansvar. Förändringarna på respektive avdelning har varit kraftiga då företaget 

har gått från cirka 230 anställda till 90 på cirka ett halvår.  

Jitech har även vidtagit andra åtgärder för att sänka kostnaderna. Ledningsgruppen har gått 

ned 15 % i lön, samt vissa även i arbetstid. Jitech har även jobbat med sina finansiärer av 

verksamheten. Företaget har förhandlat med leasinggivare, vilket gett att företagets 

leasingmassa på cirka 40 miljoner kr nu leasas amorteringsfritt. Denna åtgärd sänker 
                                                 
3 Earnings before interest, taxes and amortization.  
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utbetalningarna från 900 000 kr till 100 000 kr per månad för leasingen. Diskussioner förs 

även med kommunen som företaget hyr lokalerna av. Företaget har även stängt ned hela 

fabriken under vissa veckodagar för att på så sätt spara på kostnader. I samband med det 

tredje varslet begärde även företaget en lönesänkning och nedgång i arbetstid av de 

kvarvarande anställda. Enligt respondenten är det en väldig svår situation då personalens 

tankar lätt blir att kommer företaget överleva alls när sådana åtgärder måste vidtas. En sådan 

lönesänkning påverkar dessutom de anställdas sociala skyddsnät. VDn har i samband med 

åtgärderna informerat de anställda för att hålla dem uppdaterade om läget. Utifrån de åtgärder 

Jitech vidtagit räknar företaget med att vara lönsamt då alla åtgärder har fått full effekt, det 

vill säga från och med augusti. 

Företaget har inte förlorat någon kund, vilket kan vara risken i lågkonjunktur i branschen då 

företag flyttar hem produktion. Fokus har dock lagts på att förbättra inköpsavdelningen 

genom att jobba för lägre inköpspriser samt längre betalningstider. Fördelningen av de 

varslade har varit cirka 14 av 30 tjänstemän och 125 av 200 i produktionen. Därmed är de 

tillviss del överrepresenterade på tjänstemannasidan men företaget anser sig behöva vara detta 

för att klara en snabb vändning. Den del inom tjänstemannasidan som inte drabbats alls är 

säljsidan där företaget istället ökat genom att andra tjänstemän fått utökade arbetsuppgifter. 

Strategin har förändrats på det viset att fokus har riktats mer mot att bromsa in företaget så 

situationen blir lättare hanterbar samt att få in kapital.  

Företaget räknar med att de har nått botten i konjunkturen för företagets del. Största kunden 

Atlas Copco har lagt ner en fabrik i USA vilket gör att volymerna i Sverige ökar vilket 

kommer Jitech till gagn. Företaget har dock svårt att se en så snabb uppgång att personal från 

mer än det sista varslet återanställs. Behöver företaget anställa längre fram är sannolikheten 

stor att de inte längre står till företagets förfogande då många sannolikt hittat nya jobb, bytt 

bostadsort och så vidare.      

4.3.5 Försörjningskedja 

Jitech har endast ett fåtal kunder som står för väldigt stor del av omsättningen. Därmed har 

företaget en väldigt nära relation med kunderna. Kunderna är större börsbolag vilket 

respondenten anser ger dem ekonomisk stabilitet. Risken för att kunderna skall byta 

leverantör finns, då kunder är rädda för att Jitech inte skall klara sina åtagande. Atlas Copco 

har dock deklarerat att Jitech är en strategisk leverantör och det är svårt att snabbt svårt att 
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hitta en annan leverantör, därmed har företaget möjlighet till hjälp från Atlas Copco, 

exempelvis genom faktureringslösning samt lagerfinansiering. Respondenten anser att 

samarbetet har ökat med kunderna pga krisen.  

Företaget har gjort en inriktning där de jobbar mot ett mindre antal leverantörer för att kunna 

förhandla ner pris samt förbättra kreditvillkor. Arbetet mot leverantörerna har till viss del 

blivit lidande under högkonjunkturen. Detta är något företaget känt att det finns möjlighet till 

att förbättra vilket nu också gjorts. Jitech är medvetna om att det är ett risktagande att minska 

antalet leverantörer då även underleverantörernas finansiella status sannolikt förändrats. Även 

samarbetet mot leverantörer har ökat på grund av krisen. Valet av leverantör sker i vissa fall 

efter anvisning av kunden vilket gör att en viss förståelse från kundens sida finns om en 

leverantör inte klarar leverera.      

4.4 Swepart Transmission AB 

Empirin bygger på intervju med företagets ekonomichef som jobbat i företaget sedan oktober 

2008. Empiri som baseras på annan informationskälla är särskilt angivet.   

4.4.1 Företagspresentation   

Swepart Transmission tillverkar kugghjul och transmissionslösningar till fordonsindustrin. 

Produktionen sker dels i Liatorp där huvudkontoret ligger samt sedan ett och ett halvt år i 

Sibbhult. Företagets produktion karaktäriseras av en modern maskinpark med fokus på kvalité 

och precision. Detta ställer stora krav på kvalitetsarbetet. Tidsperioden från att företaget får en 

ny kund till leverans första gången kan vara år på grund av testkörningar och inställningar av 

maskiner. Största kunderna är Scania, Volvo och ABB. Företaget är både kvalitets och 

miljöcertifierade enligt olika branschstandards vilket är ett krav från kunderna. Swepart 

Transmission är en del av Hexagonkoncernen som är noterat på både Stockholmsbörsen och 

Schweiziska börsen. År 2007 hade Swepart Transmission en omsättning på 306 miljoner kr 

och 160 anställda (Årsredovisning 2007).      

4.4.2 Bakgrund och lägesanalys 

I januari 2008 var det en liten svacka i orderingången. Läget stabiliserades dock och Swepart 

Transmission hade leveransrekord i oktober 2008. I oktober märkte företaget dock att 

orderingången sjönk snabbt och tog då ett snabbt beslut om att varsla. Varslet offentliggjordes 

den 23 oktober då 25 anställda i Liatorp varslades. Ganska kort därefter kom ett andra varsel 
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som nu drabbade anläggningen i Sibbhult där 17 anställda varslades. Orderingången fortsatte 

dock att sjunka snabbt vilket innebar att företaget i början på december varslade ytterligare 22 

anställda i Liatorp. Därmed har personalstyrkan minskats med 70-80 anställda inklusive 

visstids och extrapersonal. 

4.4.3 Ägande och finansiellt 

Swepart Transmission är ett dotterbolag till Hexagon AB. Swepart Transmission har inte 

någon direkt gemensam verksamhet med koncernmodern. Ägarstyrningen sker genom 

styrelsearbete på ett ekonomiskt plan, det vill säga ingen operativ styrning. Långsiktigt mål är 

EBITA 10 %. I dagsläget fokuserar företaget inte på detta mål på grund av krisen. 

Respondenten anser att det känns bra att ha en stor koncern som ägare på grund av 

marknadsläget även om företaget inte ser Hexagon som deras långsiktiga ägare. Finansiellt är 

Swepart Transmission väl integrerat med moderbolaget. Soliditeten styrs för att optimeras 

skattemässigt genom koncernbidrag. Likviditeten styrs med hjälp av ett koncernkontosystem. 

Därmed finns ingen risk för brist på likviditet. Swepart Transmission anser att det inte finns 

någon risk i dagsläget att företaget använder likviditeten så mycket att moderbolaget reagerar.        

4.4.4 Beslutslogik och strategi 

Budgetstyrningen har frångåtts då de gjorde 2-3 budgetar i snabb följd men insåg att den ändå 

inte stämmer. Företaget upprättar istället ekonomiska prognoser utifrån den beläggning 

företaget räknar med. Produktionsplaner kommer från kunderna och uppdateras automatiskt i 

Sweparts MPS-system. Leveransplaner kan därmed komma flera gånger i vecken. I december 

vid besparingsdiskussionerna försökte företaget förutse beläggningen på ett års sikt utifrån 

kundernas prognoser. Swepart Transmission framhåller dock att det nu är svårt att göra 

prognoser även på en månads sikt. Efter fastslagen plan i december gick beläggningen ned 

ytterligare. Swepart Transmission har även vidtagit andra åtgärder för att sänka kostnaderna. 

Exempel på detta är köpstopp för icke absolut nödvändiga inköp samt konjunkturanpassad 

arbetstid. Vid konjunkturanpassad arbetstid får de anställda full lön men företaget får en 

fordran som arbetas igen senare. Dessutom har Swepart Transmission försökt få anställda att 

ta ut semester, kompledighet och andra frivilliga åtgärder. Dessutom har Swepart 

Transmission diskuterat att införa 4-dagars arbetsvecka i enlighet med IF-metall avtalet. Detta 

är dock inte färdigförhandlat. Företaget anser sig idag vara överbemannat men är rädda för att 

tappa kompetens genom att varsla mer. Dessutom tar det väldigt långt tid innan varslen slår 
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igenom, därför har fokus även lagts på andra åtgärder. Givet dagens produktionsnivå kommer 

inte företaget vara lönsamt efter att åtgärderna har gett full effekt. Nedgången har varit alltför 

kraftig för det. Produktionen ligger idag på cirka 30-40 % mot september 2008, dock har 

företaget kvar 60-70% av de anställda. Den överskottstid som nu finns för de anställda har till 

viss del använts för att lära upp de kvarvarande på nya arbetsuppgifter/maskiner samt 

lagerproduktion.                     

Företaget har valt att ha kvar båda produktionsanläggningarna. Att flytta all produktion till en 

anläggning har inte diskuterats konkret. Det skulle kräva en lång inkörningsperiod för att 

säkerställa kvalitén om de flyttar maskiner. I övrigt har strategiarbetet inte intensifierats på 

grund av krisen.  

De flesta varslade har varit produktionsrelaterad personal men även en del tjänstemän med 

allmänna funktioner. Företagets problem tidigare har varit att de inte hunnit producera och 

därmed haft en slimmad säljorganisation. Tidigare har VD och en anställd jobbat med 

försäljning. Säljarbetet försöker företaget nu återaktivera, dock tar det lång tid innan 

säljarbetet ger resultat i produktionen på grund av lång inkörnings och testperiod. Swepart 

Transmission har även en utvecklingsavdelning som jobbar i nära samarbete i 

utvecklingsprojekt med kunderna. Denna avdelning har inte berörts av varslet och har 

fortfarande mycket att göra. Deras arbete ger dock effekt endast på lång sikt.  

Respondenten framhåller att de anställda hade förståelse för neddragningsbeslutet då 

arbetsbelastningen varit låg i produktionen den sista tiden. Produktionspersonalen har varslats 

utifrån formell kompetens därefter anställningstid och därmed vet de anställda var i 

turordningen de befinner sig. För att stabilisera läget har överenskommelser med facket gjorts 

som syftar till att minska oron bland de anställda. 

En viktig fråga för Swepart Transmission är när marknaden vänder. Företaget är starkt 

beroende av sina kunder och deras orderläge, då företaget som underleverantör blir väldigt 

beroende av efterfrågan på kundernas produkter. Då kundernas prognoser visat sig vara 

brisfälliga försöker företaget dra slutsatser utifrån det allmänna läget i omvärlden. Företagets 

åtgärder har baserats på att orderläget är som lägst nu och att en förbättring kommer senast 

under kvartal fyra.   
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4.4.5 Försörjningskedja 

Relationen till kunderna har alltid varit väldigt nära exempelvis genom integrerade system. 

Därmed har inte nedgången påverkat intensiteten i informationsutbytet med kunderna.  

Tillika som mot kunderna har företaget även en tät relation med leverantörerna. Produktionen 

karakteriseras av noggrannhet och kvalité. Att byta leverantör är en stor process i Swepart 

Transmissions bransch. Naturligtvis försöker företaget lyssna av mer hur det går för 

leverantörer, men någon systematisk leverantörsöversyn har inte gjorts. Liksom innan 

nedgången tar Swepart Transmission kreditupplysning på sina leverantörer.  

4.5 Direktlaminat AB 

Empirin bygger på intervju med Direktlaminats VD som jobbat i företaget i 24 år. Empiri som 

baseras på annan informationskälla är särskilt angivet. 

4.5.1 Företagspresentation 

Direktlaminat AB startades 1981 som underleverantör av planmöbelkomponenter till 

möbelindustrin. Produktionsanläggningen är lokaliserad i Hjortsberga medan huvudkontoret 

finns i Vellinge. Direktlaminat AB bearbetar direktlaminerade och laminerade skivmaterial 

som spånskivor och spånlamell. De monterar även färdiga möbler och inredningar. Från 

början var all produktion kundorderstyrd men idag sker även viss produktion mot lager. Sedan 

2005 är direktlaminat ett helägt dotterbolag inom den finska Isku-koncernen. År 2007 hade 

Direktlaminat 82 miljoner i omsättning och 57 anställda (Årsredovisning 2007).  

4.5.2 Bakgrund och lägesanalys 

Direktlaminat märkte av den vikande efterfrågan till viss del redan i februari 2008 men de är 

vana vid att det fluktuerar en del vid tiderna runt februarilovet och påsklovet. Från slutet av 

september 2008 och framåt kom det ena negativa beskedet efter det andra och de började 

diskutera varsel omgående eftersom andra företag i branschen varslade. De beslöt dock att 

vänta tills de förstod situationen och inte göra som de andra bara för sakens skull utan fatta ett 

informerat beslut på egen hand. En annan anledning till att de ville vänta var att personalen är 

en mycket värdefull resurs som kan vara dyr att återanskaffa. Beslutet att de skulle varsla togs 

i slutet av november och det verkställdes den 2:a december. Den största ordernedgången 

berörde färdiga möbler och helst hade ledningen sett att monteringsavdelningen lades ned 
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men det godkändes inte av facket och eftersom de inte hade tid med en utdragen diskussion 

gick de direkt efter turordningslistan.  

4.5.3 Ägande och finansiellt 

Det finska moderbolaget är ett familjeägt möbelföretag. Direktlaminat har dock ingen direkt 

integrerad verksamhet med moderbolaget och drivs helt som ett eget företag. Koncernens VD,  

en ägarrepresentant samt VD för direktlaminats moderbolag sitter dock i styrelsen. Därmed en 

”tung” styrelse även om företaget är relativt litet ut koncernens synvinkel. Företaget har inget 

uttalat avkastningskrav från moderbolaget utan de skall vara självförsörjande och 

självfinansierade. Ett viktigt mått blir därmed soliditeten och det är ett uttalat mål i koncernen 

att den ska vara över 50 % vilket den i dagsläget är på Direktlaminat. Koncernen går inte in 

med kapital till investeringar eller om någon leverantör kräver säkerhet utan det måste de lösa 

internt i företaget. Likviditeten är till viss del ansträngd i nuläget men om läget skulle bli 

prekärt så har de möjligheter att utnyttja en checkkredit. Det är av stor vikt att de kan 

säkerställa betalning från kunderna, vilket de försöker göra genom att ha dagliga kontroller 

över hur situationen ser ut. 

4.5.4 Beslutslogik och strategi 

Underlagen som användes för att bestämma storleken på varslet var orderingång, orderstock, 

marknadens reaktioner samt omvärldsanalys. Respondenten nämnde att det var viktigt att lita 

på erfarenhet och magkänsla i förhållande till den information som fanns tillgänglig. Efter 

åtgärderna bedömer respondenten att företaget inte är lönsamt men att de är på rätt nivå ifall 

de ska kunna vara beredda när det vänder. De hade gärna även dragit ner på kapitalet men 

eftersom de har leasingkontrakt så var det inte möjligt.   

Det är framförallt produktionssidan som drabbats av varslet vilket beror delvis på att de 

minskat på tjänstemannasidan genom naturliga avgångar under 2007 och 2008. En annan 

anledning är att företaget inte vill minska på säljstyrkan utan där har de istället valt att satsa 

på att ha ytterligare en säljare ute i fält samt att vidga sina säljinsatser över ett större 

geografiskt område. Företaget har även behållit sina produktionstekniker som tillför stöd till 

kunderna om produkt- och arbetsutveckling. Detta eftersom respondenten är av den åsikten att 

det inte bara går att spara sig ur en situation som denna. När det gäller andra tjänstemän har de 

istället valt att ge dem andra arbetsuppgifter. 
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Neddragningen har främst varit en anpassning efter volym men företaget har även försökt att 

se över verksamheten och strategin. Vilka produkter som skall tillverkas och vilka marknader 

som företaget skall verka på har setts över.  

Angående framtiden blir det mycket gissningar vid det här skedet. Även om marknaden till 

viss del har stabiliserats så är det fortfarande mycket som kan inträffa. Företagsledningen 

anser att de anställda har haft förståelse för varslet och att det var något som behövdes göras. 

Företagsledningen har även haft en del informationsmöten för att personalen ska veta vad som 

händer och det finns fortfarande en framtidstro på företagets kompetens bland de anställda. 

Ett annat problem som företaget har är den svaga kronan eftersom leverantörerna främst finns 

i euroländerna. Än så länge har de haft förstående kunder som accepterat att betala ett rörligt 

pris men de kan få problem om kunderna inte är villiga att acceptera valutarisken. 

4.5.5 Försörjningskedja 

Direktlaminat har som tidigare nämnts satsat på säljsidan. Direktlaminat säljer framförallt 

direkt till olika möbelföretag. Kunderna delas in i A-, B-, C- och D-kunder beroende på 

lönsamhetspotential. Normalt sett ska säljarna inte bearbeta C- och D-kunder i någon större 

utsträckning men nu när tiderna är dåliga så bearbetas även dessa kundkategorier. Detta kan 

leda till problem när marknaden sedan vänder genom att företaget till viss del blir bundna att 

leverera till dessa mindre lönsamma kunder under en tid. En viktig del av marknadsföringen 

är att delta aktivt på olika mässor men en del av mässorna har blivit inställda i år eftersom 

intresset inte varit tillräckligt stort.  

När det gäller produktion av spånskivor finns det bara ett fåtal fabriker i världen och när 

efterfrågan minskar så hamnar leverantörerna i ett ansträngt läge. Dessa leverantörer är ofta 

familjebolag så det är svårt att få någon insyn i deras ekonomiska situation. Direktlaminat gör 

i dagsläget ingen kreditupplysning på leverantörer men försöker lyssna mer aktivt på hur 

snacket går i branschen för att snappa upp signaler. Direktlaminat har inte gjort någon 

översyn av sina leverantörer utan de litar på att om den nuvarande leverantören går i konkurs 

så står det andra tänkbara leverantörerna i kö med tanke på hur marknaden ser ut. Med tanke 

på den strategi företaget har med hög kvalitet så blir Direktlaminat bundna till leverantörer 

som klarar av att leverera den kvalitet som krävs. 
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4.6 ProfilGruppen AB 

Empirin bygger på intervju med ProfilGruppens ekonomichef som jobbat i företaget sedan 

2000 samt suttit med i ledningsgruppen sedan 2006. Empiri som baseras på annan 

informationskälla är särskilt angivet.  

4.6.1 Företagspresentation 

ProfilGruppen AB (publ) marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och 

komponenter i aluminium. Huvuddelen av produktionen går ut på att pressa samt bearbeta 

aluminiumprofiler vilket sker i tre pressar. ProfilGruppen är noterat på Stockholmsbörsen 

sedan 1997. Börsintroduktionen blev en effekt av att företaget behövde kapital till 

investeringen av den tredje pressen. Huvudkontoret ligger i Åseda och deras huvudsakliga 

marknad är i Västeuropa. År 2007 hade företaget en omsättning på 1179 miljoner kr och hade 

475 anställda (Årsredovisning 2007).  

4.6.2 Bakgrund och lägesanalys 

ProfilGruppen väntade på att nedgången skulle komma under hela 2008 men den inträffade 

inte förrän till viss del i september då de märkte att en del kunder valde att minska sina lager. 

När företaget märkte av en vikande efterfrågan uppmanade de säljarna att höra sig för hos de 

största kunderna men det gav inga tydliga signaler om en nedgång. Företaget har en 

orderstock som bara sträcker sig några få veckor fram i tiden vilket gör att de märker av en 

vikande efterfrågan med kort varsel. Det är en del av affärsidén eftersom det leder till att de 

kan producera med kort varsel. Det var viktigt att förstå om det bara var en tillfällig nedgång 

eller om den skulle hålla i sig. Även om de såg att orderingången gick ner så var det svårt att 

se var den nya stabila nivån skulle hamna, vilket de i dagsläget fortfarande inte är säkra på.  I 

oktober lades ett varsel på 55 personer vilket innebar att företaget tog bort ett skift på två av 

pressarna, det vill säga från nio till sju skift. Det varslet var dock inte tillräckligt utan i 

februari var de tvungna att lägga ytterligare ett varsel. Totalt har de varslat 90 i produktionen 

och 15 tjänstemän, därutöver har det lagts ett varsel i ett dotterbolag där 20 anställda ingick. 

Det är framförallt produktionspersonal som har blivit varslade vilket till stor del beror på att 

deras verksamhet är nischad mot avancerade komponenter och att en del av affärsidén är att 

erbjuda en färdig lösning till kunden, vilket kräver mycket insatser från tjänstemannasidan för 

att samordna flödet. Företaget har även vidtagit allmänna besparingar, dock så är 

uppsägningarna den största delen.    
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4.6.3 Ägande och finansiellt 

ProfilGruppen börsnoterades 1997 vilket har haft en stor påverkan på företaget. Innan de 

börsnoterades präglades organisationen till större grad av entreprenörsanda. De två 

ursprungliga ägarna innehar tillsammans ungefär 20 % av aktierna och i övrigt så är det en 

spridd ägarbild. Den ena ägaren sitter fortfarande i styrelsen men de är inte längre involverade 

i den dagliga driften av företaget. En stor skillnad sedan börsintroduktionen är att 

organisationen har blivit mer formellt styrd och det är många regler som ska följas och 

mycket formalia som ska uppfyllas. 

ProfilGruppen har som avkastningskrav minst 15 % på sysselsatt kapital. Ett annat mål som 

beslutats av styrelsen är att de ska ha en rörelsemarginal på 6 %.  Soliditeten ligger i dags 

läget på ungefär 25 %, vilket är lägre än tidigare. Den möjlighet de har till kapitaltillskott är 

framförallt att göra en nyemission och de kan även öka belåningen. Styrelsen har även ett 

bemyndigande att genomföra en mindre nyemission om de hittar något intressant 

förvärvsobjekt. Likviditeten upplevs inte som något problem i företaget.  

4.6.4 Beslutslogik och strategi 

Varslen har baserats på prognoser över vilken volym som ska tillverkas och vilket sätt som är 

det mest kostnadseffektiva sätt att tillverka denna volym. De har även försökt använda en del 

teoretiska modeller men det blir mycket gissningar så det går inte riktigt att lita på resultatet. 

Genom uppsägningarna har företaget anpassat efter volym och någon särskild strategiöversyn 

har inte gjorts till följd av nedgången. Det är viktigt att göra rimlighetsbedömningar över 

helheten och att säkerställa att de klarar agera för att möta en snabb uppgång när det vänder. 

Eftersom de har en kort orderstock så är det svårt att se när det kommer att vända men de 

räknar med att den låga nivån kommer att fortsätta de närmaste månaderna. Denna 

information bygger främst på en sammanställning av tendenser hos ett urval av företagets 

kunder. 

Diskussionerna om strategiska frågor har ökat på grund av krisen. Företaget har varslat 

relativt mer produktionspersonal än tjänstemän. En anledning är att företaget inte ser någon 

tydlig skillnad i arbetsbördan på tjänstemanna sidan trots ordernedgången.     

Enligt respondenten är det viktigt att de även gör offensiva satsningar för att öka volymen och 

det har även en positiv inverkan på personalens motivation. Ledningen kommunicerar till 
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personalen att trots nedgången tror de på framtiden och att neddragningarna är en konsekvens 

av marknadsläget. Företagsledningen anser att personalen har varit förstående och att de inser 

att uppsägningarna inte hade gjorts om det inte varit absolut nödvändigt. 

Företaget har till viss del minskat på säljstyrkan men även gjort offensiva satsningar på nya 

marknader. Framförallt Tyskland är en intressant marknad strategiskt eftersom den är väldigt 

stor. ProfilGruppen är också mer villig att acceptera ordrar som trots att de inte är lika 

lönsamma men ger ett visst täckningsbidrag. Företaget är på så sätt mer generösa mot 

befintliga kunder i nuvarande konjunkturläge.  

4.6.5 Försörjningskedja 

Profilgruppen har varslat personal även på säljavdelningen men har valt att fortsätta planen att 

satsa mer strategiskt på nya marknader och därmed anställt i Tyskland. Företaget har inga 

egna produkter utan kunderna vänder sig till ProfilGruppen med förfrågan om de kan tillverka 

olika komponenter. Det förekommer att ProfilGruppen är med redan i designfasen av 

produktutvecklingen för att göra den optimal som möjligt ur produktionshänseende och 

användarperspektiv. ProfilGruppen anser att säljkanalen står beredd för att möta en snabb 

uppgång. Företaget har ökat kontrollen av sina kundfodringar till viss del till följd av 

nedgången. Genom att ProfilGruppen kreditförsäkrar större delen av kundfodringarna 

underlättas kontrollen eftersom försäkringsbolaget är med och signalerar i de fall det finns en 

ökad risk.  

ProfilGruppens viktigaste leverantörer är de stora aktörerna som levererar aluminium. De 

oroar sig inte för att om någon skulle gå i konkurs går det att flytta volym till en annan 

leverantör. Den andra gruppen viktiga leverantörer kallar de för medleverantörer. 

ProfilGruppen jobbar med dem dagligen och medleverantörerna är en viktig del av deras 

logistiska flöde. Dessa företag är ofta mindre företag och här finns en ökad risk för konkurs. 

Den kategorin leverantörer utför även en del bearbetning på produkterna och därför är de 

svårare att byta ut. De har gjort en översyn på dessa leverantörer och även gjort 

kreditupplysning på de leverantörer där de anser att risken är större. ProfilGruppen räknar 

dock med att de viktigaste leverantörerna överlever.   
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4.7 Rottne Industri AB 

Empirin bygger på intervju med företagets ekonomichef som har varit anställd sedan 1994. 

Han har varit i kontakt med företaget sedan 1967 då han tidigare arbetade som revisor och då 

för bland annat Rottne Industri. 

4.7.1 Företagsbeskrivning 

Rottne Industri tillverkar skogsmaskiner. Företaget har tre produktionsanläggningar som 

förutom i Rottne även är belägna i Lenhovda och Stensele. Företaget ägdes tidigare av 

grundaren Börje Karlsson till 100 %. Numera äger Börje Karlsson 52 % och 48 % ägs till lika 

delar av VD, försäljningschef och produktchef i företaget. Rottne Industri hade för 

räkenskapsåret 20070901-20080831 en omsättning på 438 miljoner och 262 anställda 

(Årsredovisning 2008). Företagets försäljning sker enbart genom återförsäljare och 

tillverkning sker mot kundorder. Företaget tillverkar en stor del av komponenterna själva.  

4.7.2 Bakgrund och lägesanalys 

Företaget började känna av en nedgång under våren 2008 dock så var det fortfarande god 

efterfrågan på de mindre maskinerna i modellprogrammet. Under november och december 

lade företaget därmed om produktionen till att tillverka mer av de mindre maskinerna och på 

det sättet korta leveranstiderna. I det skedet trodde företagsledningen inte att nedgången 

skulle bli så allvarligt som det blev. En anledning var att Rottne Industries fortfarande 

exporterade mycket och till exempel Ryssland gick fortfarande bra. Exportmarknaden började 

gå ner efter årsskiftet och idag är den nästan obefintlig.  

Företagsledningen var till en början skeptiska till att varsla personal eftersom det är svårt att 

få tag i kvalificerad arbetskraft. Företaget är också vana vid att efterfrågan går ner en del 

innan Elmia Wood4 eftersom många kunder vill vänta för att se vilka nyheter som finns. När 

företaget sedan i februari reviderade budgeten för räkenskapsåret beräknades att 110 maskiner 

skulle tillverkas och med den volymen var det tydligt att företaget skulle göra en förlust. Den 

tidigare budgeten var på 183 maskiner. Företagsledningen förstod då att det inte bara var en 

tillfällig nedgång. Diskussion påbörjades om hur företaget skulle bemannas för att kunna 

tillverka den prognostiserade volymen. Företaget försökte så länge som det var möjligt lägga 

om produktionen till att tillverka maskiner som det fortfarande var efterfrågan på. Det var 

                                                 
4 En stor mässa för skogsbranschen som arrangeras vart fjärde år 
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dock inte tillräcklig åtgärd utan den 16 mars lade de ett varsel på 46 kollektivanställda och 17 

tjänstemän av totalt 250 anställda. Förhandlingarna kommer att slutföras under maj 2009. 

4.7.3 Ägande och finansiellt 

Rottne Industri ägdes tidigare till 100 % av Börje Karlsson som startade bolaget 1955. 1994 

valde Börje att träda tillbaka och sålde 48 % av aktierna till tre delägare inom företaget (VD, 

försäljningschef och produktchef). Börje är fortfarande med i styrelsen men är inte längre en 

del av den dagliga styrningen dock så blir det mycket direkt styrning i och med att de övriga 

ägarna innehar höga befattningar inom företaget. Företaget har ett mål på att nå en avkastning 

på 10 % vilket de har lyckats med de flesta år dock inte innevarande år. Ägarna har valt att 

inte plocka ut pengar ur bolaget vilket har lett till att företaget har en god finansiell situation.  

Företagets soliditet är i dagsläget på strax över 80 %  

4.7.4 Beslutslogik och strategi 

För att avgöra storleken på varslet utgick företaget ifrån prognostiserad försäljningsvolym och 

utifrån prognosen uppskatta hur mycket bemanning som behövs. Prognoserna bygger på 

information som inhämtas från återförsäljarna. Företaget gjorde även ett överslag på att om de 

varslade 50 personer skulle de nå ett nollresultat. De gjorde även bedömningar baserade på 

erfarenhet och kunskap om produktionen. Rottne Industris varsel har drabbat olika funktioner 

olika hårt. Exempelvis har inte konstruktionsavdelningen berörts, då den anses vara 

strategiskt viktig. 

De anställda har känt av att det är låg arbetsbelastning och därmed kom inte varslet som en 

överraskning, dock framhåller respondenten att det finns en del oro eftersom varslet inte har 

gått igenom än.  

När neddragningsåtgärderna slagit igenom räknar företagsledningen med att företaget är 

lönsamt på denna nivå även om de inte når upp till de önskade 10 % avkastning. Skulle 

antalet maskiner minska ytterligare kan röda siffror inte uteslutas då mycket kostnader är att 

betrakta som fasta exempelvis konstruktionsavdelning samt reservdelslager etcetera. 

Företagsledningen har inte sett över strategin under varslet utan kört vidare på sin filosofi att 

sakta men säkert växa på marknaden. Företaget har inte slutat att samarbeta med någon 

återförsäljare utan har i stället försökt att knyta till sig återförsäljare i länder där företaget 

tidigare inte haft någon. 
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Företagsledningen är osäkra på när marknaden vänder och just nu ses inget tidpunkt för 

uppgång. Företagsledningen känner sig dock säkra på att de är beredda när det vänder, inte 

minst på grund av en ny uppsättning modeller som är redo att introduceras på marknaden. 

Företaget bygger sina prognoser om framtiden på de försäljningsprognoser som de får från 

återförsäljarna. De har också möten med respektive återförsäljare tre gånger per år.      

4.7.5 Försörjningskedja 

Företagets säljkanal på den svenska marknaden består av 15 återförsäljare. På 

exportmarknaden har Rottne Industries en agent i varje land som företaget är verksamt i. Att 

bara ha en agent anser de viktigt eftersom servicen är väldigt viktig och att eftermarknaden 

med service och reservdelar underlättas genom att ha en agent. Det är viktigt att företaget har 

en närhet till den slutliga kunden för att få in information vilket ibland har varit problematiskt 

då kontakten går via återförsäljare. Rottne Industri försöker att hjälpa återförsäljarna i den 

mån det går och har möten med dem tre gånger om året. Rottne Industri har ökat kontrollen av 

återförsäljarnas finansiella status genom att de gör kreditupplysningar och bevakningar. Det 

förekommer även att företaget kräver bankgarantier och maskiner ska i princip betalas vid 

leverans. Även fakturakontrollen på förfallna fakturor har ökat. Ett annat orosmoment är att 

många av konkurrenterna har många maskiner i lager samt att begagnat marknaden är 

omfattande för denna typ av maskiner. Detta ökar sannolikheten för ett priskrig när 

marknaden vänder. Detta motverkar Rottne Industri genom att hjälpa till att förmedla 

begagnade skogsmaskiner mellan återförsäljare och även ut på exportmarknaden.  

Rottne Industri har som strategi att tillverka många komponenter själva, även om mycket 

också köps in från underleverantörer. Den största risken som företaget upplever är att 

leverantörerna inte hinner med om vändningen går för fort. För en del detaljer finns flera 

leverantörer men de flesta detaljer kommer från en specifik leverantör. Företaget medger att 

det finns en risk att någon leverantör kommer att gå i konkurs dock räknar företagsledningen 

med att de viktigaste skall klara krisen. Företaget har i dagsläget inte gjort någon 

kreditupplysning på leverantörerna. De har inte heller ökat antalet leverantörsbesök för att 

upptäcka om något inte står rätt till. 
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5. Analys  

I följande avsnitt kommer vi att analysera den insamlade empirin. Vi utgår från den 

konceptuella modellen där de teoretiska resonemangen presenteras. Företag kommer även 

ställas mot varandra för att se skillnader och likheter i hur situationen hanterats.  

5.1 Åtgärder och dess beslutsgrunder 

Många av de studerade företagen har precis innan finanskrisen slog genom haft en rekordhög 

omsättning. Jitech, Direktlaminat, Swepart Transmission, Konecranes Lifttrucks hade alla en 

för företaget högsta omsättning precis innan nedgången kom. Det fanns inga tydliga signaler 

på att marknaden skulle gå ned så tvärt vilket även de företag som inte hade en rekordhög 

omsättning fick erfara. Orrefors Kosta Boda hade redan i början av 2008 märkt av en nedgång 

som blev kraftigare vid hösten. ProfilGruppen och Direktlaminat märkte av signaler på början 

året men marknaden återhämtade sig och dessa tendenser glömdes av. Överlag kom 

nedgången under samma tidsperiod för samtliga företag, dock skiljer det sig företagen 

emellan hur lång tid det tog innan situationen blev akut och att åtgärder var tvungna att 

vidtagas. Vi kan här se att Jitech, Swepart Transmission och ProfilGruppen som är 

underleverantörer till andra tillverkande företag snabbt påverkades av nedgången och har 

agerat snabbast. En tänkbar förklaring till deras snabba agerande är att de som 

underleverantörer är väldigt beroende av sina kunder och därmed är vana att lyssna på 

signaler och att snabbt anpassa sig efter kundernas efterfrågan. Ett tecken på detta är att både 

Jitech och Swepart Transmission har integrerade system med sina kunder för att styra 

produktionen. Även Direktlaminat är en underleverantör men till skillnad mot de övriga 

underleverantörerna så erbjuder företaget en egen produkt. Rottne Industri samt Konecranes 

Liftrucks har väntat en längre tid innan åtgärder vidtogs. En förklaring vi ser är att dessa 

företag har ledtider samt en orderstock som sträcker sig längre fram i tiden. Exempelvis så har 

Konecranes en orderstock på ett par månader fram i tiden medan ProfilGruppen vanligtvis har 

en orderstock på 2 veckor. Överraskningsmomentet i nedgången blir därmed mycket 

allvarligare för de företagen med korta ledtider utan långsiktig orderstock såsom 

underleverantörer.  
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Ett resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att nedgången kom väldigt hastigt för 

företagen och att handlingstiden för företagen är beroende av kundförhållande, orderstock 

samt ledtider.    

Samtliga företag har beräknat antalet anställda som behöver varslas utifrån en prognos över 

framtida volym. Jitech, ProfilGruppen, Rottne Industri, Swepart Transmission och 

Konecranes Lifttrucks har samtliga reviderat sina prognoser ett flertal gånger under perioden. 

Jitech, ProfilGruppen och Swepart Transmission har alla ett underleverantörsförhållande till 

andra tillverkade företag där informationsutbytet är en viktig faktor i det totala flödet ur ett 

försörjningskedjeperspektiv.  Dessa företags kunder har gett underlag som senare visat sig 

vara alltför optimistiska. Detta har lett till att företagen fått felaktiga beslutsunderlag vilket 

kan vara en bidragande orsak till att företagen genomfört varsel i tre omgångar. Kang & 

Shivdasani (1997) hävdar att hos organisationer med utomstående ägare är sannolikheten att 

nedskärningar genomförs större. Detta kan vi till viss del se hos de studerade företagen genom 

att två av de tre privatägda har väntat märkbart längre tid från att nedgången konstaterats till 

att varsel lagts. Företagen det gäller är Direklaminat och Rottne Industri, gemensamt för dessa 

företag är dessutom att de endast lagt ett varsel. Det tredje privatägda företaget Jitech stämmer 

inte in på denna bild vilket kan ha flera grunder. En kan vara att Jitechs finansiella situation 

redan innan nedgången var relativt ansträngd då företaget har växt väldigt kraftigt de senaste 

åren. En annan kan vara beroendet av enstaka stora kunder enligt ovannämnda diskussion 

kring underleverantörsförhållande. 

Ett första resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att utgångspunkten för storleken 

på varsel har varit bemanningsbehovet för att producera prognostiserad volym. Först 

därefter har företagen räknat på de ekonomiska konsekvenserna. Ett andra resultat kan sägas 

vara att vi dessutom i vår studie kan se att privatägda företag väntar längre innan 

varselåtgärder vidtas. 

Nedskärningar ses av Cameron (1991) som en reaktiv eller proaktiv strategi för att möta 

förändringar. Den vanligast förekommande strategin för att genomföra nedskärningar är 

genom neddragning av personalstyrkan. Samtliga företag som ingår i studien har genomfört 

nedskärningar som en reaktiv strategi där nedskärningar av personalstyrkan utgör kärnan. 

Dock så begränsas inte åtgärderna till enbart nedskärningar av personalstyrkan. Cameron 

diskuterade att nedskärningar av personalstyrkan även kunde kombineras ihop med 
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omorganisering av sättet att utföra arbetet på. Att omstrukturera företagets tillgångar i 

kombination med neddragningen av antalet anställda var enligt Morris et al. (1999) 

nödvändigt för att förbättra det finansiella läget.  Vi kan se att omstruktureringar av arbetet 

främst genomförts på tjänstemannasidan. Hos tre av de studerade företagen kan vi se andra 

tydliga åtgärder som går utöver allmänna besparingar som genomgående tillämpats i samtliga 

företag. Företagen som genomfört andra åtgärder är Jitech, Swepart Transmission och 

Konecranes Lifttrucks. Jitech är det företaget vi kan se som genomfört de mest omfattande 

åtgärderna. Dessa har bestått av att ledningsgruppen gått ned i lön samt arbetstid i vissa fall. 

Företaget har även lyckats förhandla med sina leasinggivare så leasingen sker amorteringsfritt 

under en tidsperiod samt så har fabriken stängts ned helt vissa veckodagar för att spara på 

kostnader. Företaget har även försökt att få den kvarvarande personalen att gå ned i lön och 

arbetstid men detta är inget som i dagsläget genomförts. Swepart Transmission har infört 

konjunkturanpassad arbetstid och diskussioner kring införandet av fyra dagars vecka förs med 

facket. Genomgående har övriga åtgärder kommit i samband med varslen eller efter att 

varslen lagts. Här skiljer Konecranes Lifttrucks från övriga företag. Företaget införde fyra 

dagars vecka som en första åtgärd men kort därefter insåg ledningen att detta inte var 

tillräckligt och ett varsel var tvunget att läggas. Det gemensamma för dessa företag är att det 

är de tre företag i vår studie där minskningen av orderingången varit störst.    

Åtgärderna som vidtagits av företagen har i de flesta fall varit så omfattande att de leder till att 

företaget är lönsamt efter åtgärderna. De företag som skiljer sig genom att inte vara lönsamma 

givet dagens produktionsnivå efter åtgärderna är Swepart Transmission och Direktlaminat. 

Argument för att inte genomföra ytterligare åtgärder är att inte tappa kompetens och därmed 

inte klara av en snabb uppgång. Även de andra företagen utom Orrefors Kosta Boda har 

uppgett att åtgärderna är anpassade för att organisationen ska klara en snabb vändning.   

Ett första resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att de företag som drabbats 

hårdast av nedgången volymmässigt har vidtagit ytterligare åtgärder för att sänka kostnader. 

Ett andra resultat kan sägas vara att företagen har anpassat åtgärderna för att stå beredda 

för en snabb uppgång. Detta innebär för två av företagen att de kortsiktigt gör en förlust. 

5.2 Strategiperspektivet 

Barker & Duhaime (1997) diskuterar betydelsen av en strategisk omorientering och hur olika 

faktorer påverkar dess omfattning. Strategiarbetet har i de flesta av de studerade företagen inte 
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påverkats i så stor utsträckning av nedgången. Utifrån den tredje faktorn som författarna 

nämner kan vi se att ProfilGruppen, Rottne Industri, Swepart Transmission, Konecranes 

Lifttucks och Direktlaminat har fortsatt arbetet kring sin fastslagna formella strategi och har ej 

genomfört en strategisk omorientering på grund av nedgången. Detta eftersom företagen ser 

nedgången som till stor del beroende på konjunkturen. Mintzberg (1978) gör en åtskillnad på 

avsedda och förverkligade strategier och om dessa växt fram efterhand. Hos Direktlaminat 

fanns en avsedd strategi att helt avveckla sin monteringsavdelning som ett led i att möta 

nedgången. Dessa planer fick dock överges då företaget inte hade möjlighet till långdragna 

förhandlingar med facket. För Jitech har resultatnedgången lett till en strategisk omorientering 

på så sätt att den formella strategin åsidosatts helt under nedgången. Istället har en 

framväxande strategi tillämpats som syftar till att bromsa in företaget för att den nuvarande 

situationen ska bli mer lätthanterlig. Det företag där vi kan se en mer omfattande översyn på 

det strategiska planet är i Orrefors Kosta Boda. Orrefors Kosta Boda har uppskattat att 

tidpunkten för att marknaden vänder till minst två år framåt i tiden vilket är den längsta 

tidshorisonten av de studerade företagen. Företaget har även upplevt en nedåtgående trend 

under längre tid. Detta kan vara en orsak till att företaget fokuserat på strategiska frågor till 

följd av nedgången. Företaget har i samband med nedgången gått igenom vad som ska utgöra 

det ”nya Orrefors Kosta Boda”, i denna strategiplan har företaget tagit flera grundläggande 

beslut som rör verksamheten exempelvis att behålla alla tre glasbruken för att försöka bevara 

fenomenet ”glasriket” 

Vidare så berör Lindgren & Spångberg (1981) avyttringar och förvärv som två viktiga 

strategiska beslut. I de studerade företagen har inget av företagen till avsikt att avyttra delar av 

sin verksamhet. Två av de studerade företagen har sett nedgången som ett tillfälle att göra 

förvärv. ProfilGruppens styrelse har fått ett bemyndigande från bolagsstämman att genomföra 

en mindre nyemission om något intressant förvärvsobjekt finnes. Respondenten på Konecrane 

Lifttrucks framhöll att koncernmodern är starka finansiellt och ser möjligheter att göra förvärv 

under nedgången. 

Enligt Persson & Nilsson (2001) så bör företaget och den inriktning verksamheten har samt 

dess struktur kontinuerligt förändras i takt med omgivningens krav. Nedgången har gett 

företagen nya förändrade förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Inget av företagen har 

dock sålt eller avvecklat någon del av verksamheten. Detta tyder på att företagen ser 
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nedgången som tillfällig och därmed endast påverkar kortsiktigt. ProfilGruppen har valt att 

fortsätta sin satsning på den tyska marknaden. Jitech har valt att fortsätta sin utbyggnad för att 

flytta hem måleriet från Ronneby. 

En viktig faktor för att stå beredd när marknaden vänder är att företagen har produkter som 

efterfrågas av marknaden. Enligt Bower (1970, 1986) och Persson & Nilsson (2001) är 

resursfördelning viktigt. Hur företagen valt att fördela resurser i samband med nedgången kan 

ses i hur de företag som har en utvecklingsavdelning valt att behålla denna avdelning intakt. 

Överlag har även säljavdelningen setts som en viktig framtidsfaktor då samtliga företag utom 

ProfilGruppen och Konecranes Lifttrucks inte varslat säljpersonal. Många har snarare ökat 

säljinsatserna vilket skett genom att andra tjänstemän fått utökade arbetsuppgifter. 

Arbetet med att positionera företagen på olika marknader har inte förändrats till följd av 

nedgången. De studerade företagen har inte dragit sig tillbaka från någon marknad samt valt 

att fullfölja tidigare satsningar. 

Ett första resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att företagens strategiska arbete 

inte har intensifierats i någon större utsträckning på grund av nedgången bland våra 

fallföretag. Ett andra resultat är att två av våra fallföretag ser nedgången som en möjlighet 

att förvärva om intressanta objekt påträffas. Ett tredje resultat är att företagen överlag inte 

ser nedgången som varaktig utan som en följd av den allmänna konjunkturen. Med undantag 

för Orrefors Kosta Boda som upplevt en nedåtgående trend under längre tid och därav den 

större strategiska förändringen. Ett fjärde resultat är att utvecklings- och 

försäljningsavdelning ses som viktiga faktorer för att möta framtiden och har prioriterats när 

resurser fördelats. 

5.3 Försörjningskedjeperspektivet 

Hos de studerade företagen ser vi tydliga skillnader i hur strukturen av deras 

försörjningskedja är uppbyggd. Många av de studerade företagen tillämpar det som Jonsson & 

Mattson (2005) kallar ”singlesourcing” och har endast en leverantör av vissa komponenter, 

vilket kan vara förenat med en risk om leverantören inte kan fullfölja sina åtaganden. 

Samtliga företag har uppgett att det finns risk för att någon enstaka leverantör ska få problem 

att leverera på grund av nedgången och riskera konkurs. Dock så framhäver samtliga att de 

leverantörerna som är strategiskt viktiga kommer att överleva. Vi kan se att fyra av företagen 
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har ökat bevakningen av främst sina leverantörer. Dessa företag är Direktlaminat, 

ProfilGruppen, Rottne Industri och Konecranes Lifttrucks. Jitech och Swepart Transmission 

som har ett utpräglat underleverantörsförhållande till ett fåtal stora kunder i en 

försörjningskedja är väldigt styrda av dessa kunder när det gäller vilka leverantörer som de 

ska använda sig utav. Dessa relationer är mer djupgående likt det som Jonsson & Mattson 

(2005) benämner partnerskap. Informationsutbytet mellan dessa företag och deras 

leverantörer och kunder är därmed redan väldigt omfattande, vilket gör att behovet av 

ytterligare kontroller uteblir. En av Orrefors Kosta Bodas viktigaste leverantörer är ett helägt 

dotterbolag vilket innebär att företaget kortsiktigt är garanterade leveranser. Mycket tyder på 

att företagen överlag anser sig ha kontroll över tillståndet hos leverantörerna. Detta eftersom 

inga av de studerade företagen har uppgett att de aktivt söker efter alternativa leverantörer. 

Även på kundsidan har rutinerna kring bevakning ökat hos en del av företagen för att 

förebygga kreditförluster. Rottne Industri, Direktlaminat och ProfilGruppen har till viss del 

ändrat sina rutiner kring bevakningen av kunderna till följd av nedgången. Konecranes 

Lifttrucks har ökat sin bevakning på kundsidan främst för att upptäcka förändringar i 

beteendet hos kunderna. Vi kan se att Direktlaminat och ProfilGruppen som är väldigt 

volymberoende har till följd av nedgången bearbetat och accepterat kunder och order som är 

mindre lönsamma för att ta in produktionsvolym. ProfilGruppen hade även innan nedgången 

planerat en satsning på nya marknader som företaget beslutat att fullfölja. Jitech ses som en 

strategisk leverantör av Atlas Copco som är deras största kund. Detta har lett till att Atlas 

Copco tillsammans med Jitech tagit fram lösningar som ska underlätta för Jitech att möta 

nedgången. Till dessa hör möjlighet till lagerfinansiering och en genomförd fakturalösning. 

Swepart Transmission har alltid haft en nära relation till sina kunder och informationsutbytet 

har inte intensifierats tillföljd av nedgången. Företaget har i samband med nedgången gjort en 

insats för att återaktivera säljarbetet, vilket dock ger resultat först på lång sikt på grund av 

långa utvecklings- och testtider. 

Ett resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att majoriteten av de studerade 

företagen har ökat kontrollen på sina leverantörer även om de inte aktivt sökt upp alternativa 

leverantörer om nuvarande leverantör skulle gå i konkurs. Vissa av företagen har även 

ändrat rutinerna kring sin kundbevakning för en utökad kontroll. Företagen som är väldigt 
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volymberoende har koncentrerat sig på att finna nya kunder och accepterar orders med lägre 

lönsamhet. 

5.4 Kärnkompetens 

Wright et al. (1998) och Lopez-Cabrales et al. (2006) diskuterar att det är av stor vikt för 

företag att få behålla de anställda som bidrar till att skapa konkurrensfördelar. Vi kan se att 

många av företagen vi studerat har haft det i åtanke när de lagt varslen. Återanskaffningen av 

kompetent personal ses av företagen som svår och kostsam. Många av företagen är 

överbemannade främst på tjänstemannasidan efter nedskärningarna, detta för att de bättre ska 

hantera en uppgång. Även på produktionssidan har många företag valt att inte anpassa 

arbetsstyrkan helt efter beläggningen. Övertalighet på tjänstemannasidan kan vi främst se i 

Jitech, ProfilGruppen, Swepart Transmission och Konecranes Lifttrucks. Ett företags 

tankegångar som vi kan se skilja sig markant på produktionssidan från de övriga är Orrefors 

Kosta Boda. Företaget har planerat att genomföra en lagersänkning och har anpassat 

omfattningen av varslet så detta verkställs. En orsak till att företaget valt detta 

tillvägagångssätt kan vara att glasblåsare är en väldigt specifik yrkeskompetens. Detta får till 

följd att de anställda som varslats i hög grad kommer vara återanställningsbara för företaget 

även om vändning kommer relativt långt fram i tiden. En anledning till att de övriga företagen 

lagt varslen i underkant kan vara att de anställda är attraktiva som arbetskraft även i andra 

branscher.  

Ett resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att företagen haft i åtanke att behålla 

kompetens både på produktionssidan och tjänstemannasidan även om kompetensbehovet inte 

behövs kortsiktigt. Tjänstemän har av företagen setts som en mer svårersättlig kompetens 

vilket gjort att företag i allmänhet valt att ha en viss överkapacitet på tjänstemannasidan 

kortsiktigt. Flera företag har dock belyst att uppsägningar av tjänstemän inte kan uteslutas 

om nedgången blir långvarig.  

5.5 Negativ spiral 

Enligt Bruton (1996) kommer den kvarvarande personalen att arbeta under stress och 

osäkerhet när flera omgångar med varsel genomfört.  Fyra av de studerade företagen har 

genomfört mer än ett varsel. Dessa företag är Jitech, Orrefors Kosta Boda, ProfilGruppen och 

Swepart Transmission. Företagen har hanterat situationen på olika sätt för att förebygga den 

oro som kan uppstå bland personalen. Det är enligt Mishra & Spreitzer (1998) viktigt att de 
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anställda förstår ledningens intentioner och hur de tänkt agera samtidigt som de nedskärningar 

som genomförs upplevs som välgrundade för att situationen inte ska upplevas hotfull av de 

anställda. Orrefors Kosta Boda har arbetat fram en ny strategiplan som syftar till att skapa det 

”nya Orrefors Kosta Boda”. Med hjälp av denna strategiplan ska en tro på framtiden skapas 

bland de anställda och på så sätt förebygga oron i organisationen. ProfilGruppen har hanterat 

situationen med en liknande logik där offensiva satsningar genomförs för att öka motivationen 

bland de anställda. ProfilGruppen upplever även att de anställda haft en god förståelse för 

nedskärningsåtgärderna. Enligt respondenten upplevdes att varslen inte kom som någon 

överraskning eftersom arbetsbelastningen i produktionen varit låg under en tid. Jitech har haft 

informationsmöten med de anställda där ägaren i egenskap av vd informerat om läget och vad 

som ska ske. På grund av krisen har ägaren återgått till VD-rollen, VD och ägare är därmed 

åter samma person. Detta anser vi kan leda till ökad motivation bland de anställda och en 

ökad framtidstro då grundaren som byggt upp företaget åter går in i en aktiv roll. Företaget 

har även i samband med det tredje varslet begärt en lönesänkning bland den kvarvarande 

personalen. Detta har skapat ytterligare oro då företagsledningen med denna handling visar att 

kraftfulla åtgärder måste vidtas för att säkerställa företagets fortlevnad. Swepart Transmission 

har gjort en överenskommelse med facket som syftar till att inga nya varsel ska läggas under 

en viss tidsperiod, genom denna överenskommelse har de lyckats minska oron i 

organisationen och bland de anställda som är kvar. Företaget anser att de anställda även haft 

en god förståelse för de åtgärder som vidtagits eftersom arbetsbelastningen i produktionen 

varit låg. Turordningsreglerna som finns i LAS har även bidragit till att minska oron då de 

anställda haft en bra uppfattning om var i turordningen de befinner sig.  

Även Direktlaminat som endast lagt ett varsel har genomfört åtgärder för att förebygga att oro 

ska sprida sig i organisation i samband med nedskärningarna. Direktlaminat avvaktade med 

att fatta några beslut tills ledningen hade en bra förståelse för situationen. Samtidigt har 

ledningen hela tiden kommunicerat med de anställda för att hålla dem uppdaterade. 

Konecranes Lifttrucks och Rottne Industri som lagt varsitt varsel har inte vidtagit några 

specifika åtgärder för att undvika att oro uppstår bland de anställda i samband med 

nedskärningarna. Båda företagen anser sig ha skött nedskärningsprocessen på ett bra sätt och 

att de anställda har varit förstående för åtgärderna som vidtagits. I Rottne Industri finns dock 

en viss oro eftersom varslen inte gått igenom än vilket ledningen var medveten om.  
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Det som är gemensamt för Direktlaminat, Konecranes Lifttrucks och Rottne Industri som 

genomfört ett varsel är att respektive företag lagt väl tilltagna varsel och på så sätt signalerat 

att denna åtgärd ska räcka för att hantera problemet. Företagen som lagt flera varsel har i de 

flesta av fallen inte haft korrekta underlag för besluten som vidtagits och detta har då bidragit 

till att mönster med flera varsel upprättats och detta kan bidra till en ökad oro i 

organisationen. 

Ett resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att de företag som har genomfört fler än 

ett varsel har vidtagit betydligt större åtgärder för att undvika oro bland den kvarvarande 

personalen. En vanlig åtgärd som de vidtagit är att öka kommunikationen med de anställda 

för att de ska vara mer informerade om hur det ser ut i företaget. En viktig del av 

kommunikationen har också varit att ingjuta en optimistisk bild av framtiden och en 

framtidstro i företaget. 

5.6 Framtidstankar 

Jitech, ProfilGruppen och Swepart Transmission som alla är underleverantörer är de företag i 

vår studie som tror att uppgången ligger närmast i tiden det vill säga inom ett år. Dessa 

företag anser dessutom att orderingången redan nått sin lägsta nivå. Gemensamt för dessa 

företag är även att de samtliga har gjort tre varsel var. En möjlig förklaring till att dessa 

företag tror att det vänder först är att de genomfört ett flertal varsel och därmed känner att 

organisationen inte klarar fler varsel. Rottne Industri och Direktlaminat är väldigt osäkra på 

när marknaden vänder upp igen. Gemensamt för dessa företag är att de är privatägda och 

därigenom har mindre extern kompetens i styrelsen. Detta gör att företaget inte erhåller 

samma information om omvärldsfaktorer som ett företag med en bred extern styrelse. Jitech 

som är privatägt skiljer sig från de övriga privatägda på så sätt att man får denna information 

genom extern kompetens i styrelsen . Detta belyses av respondenten då den externa styrelsen 

varit en stor tillgång under nedgången dessutom erhåller företaget mycket information från 

kunderna. Orrefors Kosta Boda har under några år haft en något fallande omsättning vilket 

kan tyda på att branschen befinner sig i en nedgångsfas enligt Kotler et al. (2008). Detta kan 

även vara anledningen till den omfattande strategiska omstruktureringen, vilket diskuterades 

ovan i strategiperspektivet.  

Ett första resultat kan utifrån diskussionen ovan sägas vara att de flesta företagen ser 

nedgången som tillfällig. De företag som snabbast tror på en vändning är företagen som är 
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underleverantörer. Övriga företag har en något mer försiktig framtidsprognos för när 

marknaden vänder. Ett andra resultat är information om framtiden lättare erhålls i företag 

med extern styrelse.  

5.7 Typfall 

Vi kommer här sammanfatta och klassificera några av fallen som typfall. I dessa har vi sett 

vissa gemensamma drag och likartade tankesätt i hur företagen hanterat 

neddragningsprocessen. Det tillkommer även fall där hanteringen av situationen skiljt sig från 

de övriga på ett unikt sätt.  

Underleverantör 

Jitech, ProfilGruppen och Swepart Transmission har samtliga ett underleverantörsförhållande 

till sina kunder. Detta har präglat hur situationen hanterats i dessa företag. Företagen har 

reagerat snabbt på nedgången och är även de som ser en vändning uppåt som närmast 

förestående. Dessa har samtliga genomfört varsel i flera omgångar.  

Recessionsföretag 

Orrefors Kosta Boda har haft en något fallande omsättning under en längre tid. Detta kan vara 

ett tecken på att branschen befinner sig i en nedgångsfas. Därför har förnyelse setts som 

nödvändigt för den fortsatta verksamheten. Företaget är den enda i studien som har genomfört 

en strategisk omstrukturering. 

Tillväxtföretag 

Jitech och Konecranes Lifttrucks har båda haft en kraftig tillväxt men situationen har 

hanterats och påverkat företagen på olika sätt. Förutsättningarna skiljer sig då Konecranes 

Lifttrucks producerar en egen produkt och Jitech har ett underleverantörsförhållande till sina 

kunder. Jitech har haft ett ansträngt ekonomiskt läge till följd av sin snabba tillväxt. 

Konecranes Lifttrucks har inte haft det lika ansträngt vilket även gjort att åtgärderna inte varit 

lika drastiska. Här kan vi se att tillväxtfaktorn är underordnad de andra faktorerna när det 

gäller vilken påverkan de haft på beslutssituationen.  
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5.8 Konceptuell modell omarbetad 

Vi har utgått ifrån den konceptuella modellen som presenterades i referensramen. Modellen 

har vidareutvecklats utifrån det resultat som framkommit under studien. 

Neddragningsprocessen tar sin utgångspunkt i en prognostiserad framtida tillverkningsvolym. 

Vidare så påverkar ett antal faktorer processen i olika grad. Allt detta syftar till att anpassa 

neddragningsåtgärderna så att företaget klarar hantera en vändning. 

 
Framtiden Neddragningsbehov 

Beslutsprocess 

• Positionering – Vidga 
marknader eller stanna på 
befintliga 

• Försörjningskedja - 
underleverantörsförhållande 

• Ägarstruktur – Privatägda 
avvaktar 

• Kärnkompetens – 
Övertalighet för att behålla 

• Strategisk planering – 
Omstrukturering, komplett 
översyn 

• Försäljnings- och 
utvecklingsavdelning 
bibehålls 

Neddragningsprocess 

• Åtgärder för att 
klara en snabb 
vändning 

• Prognostiserad 
tillverkningsvolym 

Figur 3 Konceptuell modell omarbetad                                                                                 Källa: Omarbetad från figur 2
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6. Slutdiskussion 

Här summeras resultaten ifrån analysen. Vidare så behandlas egna reflektioner och förslag 

till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Bakgrund, beslutsunderlag, åtgärder 

• Många av de studerade företagen har haft försäljningsrekord i nära anslutning till att 

första varslet lagts, nedgången har därmed kommit väldigt överraskande och hastigt.  

• Åtgärderna som vidtagits under neddragningsprocessen har huvudsakligen bestått av 

varsel av personalstyrkan. 

• Samtliga företag har beräknat storleken på de varsel som lagts utifrån en prognos över 

en framtida produktionsvolym.  

• Ytterligare åtgärder utöver varsel av personal har skett i de företag som drabbats 

hårdast volymmässigt av nedgången.  

• Nedgången har fört med sig att företagen ökat bevakningen av sina leverantörer dock 

har inget aktivt arbete för att finna nya leverantörer inletts. Företagen har även ökat sin 

bevakning av kunder för att försöka undvika kreditförluster.  

Påverkansfaktorer 

• Ägarstrukturen har till viss del haft en inverkan då de privatägda haft en tendens att 

avvakta en längre tid innan varsel lagts.  

• Det har i samband med varslen klargjorts att kärnkompetens bland anställda i 

företagen utgör en viktig faktor som företagen tagit hänsyn till.  

• De företag som är underleverantörer har lagt flest varsel och agerat snabbast.   

Framtid och strategi 

• Det strategiska arbetet har inte intensifierats till följd av nedgången som enbart ses 

som tillfällig. Ett undantag är Orrefors Kosta Boda där en större strategisk översyn 

ansågs nödvändig för den fortsatta verksamheten. 

• Åtgärder som vidtagits är anpassade för att företagen ska vara beredda på en snabb 

vändning.  
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• Ett led i att undvika att neddragningsåtgärderna blir en negativ spiral har företagen 

agerat på olika sätt för att ingjuta en framtidstro hos de anställda.  

• Viktiga funktioner som prioriterats när resurser fördelats är utveckling och försäljning. 

Dessa ses som viktiga för att kunna möta framtiden. 

6.2 Egna reflektioner 

Det är möjligt att vår studie hade underlättats om vi först hade genomfört ett pilotfall för att 

det hade hjälpt oss att räta ut vissa frågetecken och förbereda oss för den fortsatta studien. 

Den hade till exempel hjälpt oss med att förbättra intervjufrågorna och förfina vår 

intervjuteknik. En pilotstudie hade bidragit till att ge oss ökad förståelse för ämnet. Under 

intervjuerna framkom intressanta aspekter som hade kunnat belysas mer tydligt om vi haft 

dessa i åtanke från början. 

De sju företag som vi har behandlat i studien har behandlats förhållandevis ytligt och det går 

inte att utesluta att det finns fler faktorer som påverkar beslutsprocessen än de faktorer vi 

funnit. Det är möjligt att dessa hade upptäckts om en mer djupgående studie av företagen hade 

genomförts.  

Intervjuerna vi genomfört under studien ger bara ledningens bild över hur de anställda 

uppfattat situationen. En djupare bild hade kunnat erhållas om anställda som berörts av varslet 

eller personer som arbetar kvar efter varslet intervjuats, dock så var inte detta det 

huvudsakliga syftet med studien.  

De sju företag som innefattas i studien är alla tillverkande företag inom samma region. Det 

blir därmed svårt att dra generaliserbara slutsatser från studien. För att kunna generalisera i 

större utsträckning krävs att fler studier genomförs inom fler branscher och regioner. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Alla åtgärder som vidtagits av de studerade företagen har inte gett effekt än därför vore det 

intressant att genomföra en uppföljande studie på de studerade företagen för att se om 

åtgärderna gett de avsedda effekterna efter att de trätt i kraft. En annan intressant aspekt är att 

företagen anpassat verksamheten för att klara en uppgång av marknaden, har företagen lyckats 

eller har neddragningarna varit för betungande för att möjliggöra detta.   
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En kvantitativ studie på en större skala av fenomenet för att möjliggöra generalisering på en 

större population.  

I konjunkturnedgångar är det oftast de tillverkande företagen som drabbas först vilket vi kan 

se i vår studie därför vore det intressant att se hur denna nedgång har påverkat och hanterats i 

tjänsteföretag. 
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Bilaga 1 Frågeschema 

Presentation 

• Namn, arbetsuppgift, hur länge har ni arbetat på företaget? 

Ägande aspekten 

• Hur ser ägarstrukturen ut i företaget? 
• Börsnoterad? Hur länge? Har organisationen anpassat sig efter rådande 

ägarförhållanden 
• Avkastningskrav från ägare?  

Finansiell aspekt 

• Soliditet? 
• Möjlighet till kapitaltillskott? 
• Likviditet?   

Tidsaspekten  

• När märkte ni av nedgången? 
• När vidtogs de första åtgärderna för att möta nedgången? 
• Vad bestod dessa åtgärder av? 
• När togs besluts om att varsla personal?  
• Bara varslat personal i produktion eller även tjänstemän? 

Kalkylaspekt 

• Vilka beslutsunderlag låg till grund för åtgärderna? 
• Varsel, hur det kalkylerats? Kalkylmetoder som använts? Nuvärdesberäkning? 

Omvänd investeringskalkyl? 
• Lönsamt företag efter åtgärderna enligt kalkylerna? 
• Hur lång tidshorisont har ni beräknat med i kalkylerna? När vänder det? Källor för 

informationen om omvärlden?  
• Hur undviker ni att nedskärningarna blir en negativ spiral? 

Strategiska aspekter 

• Nedskärningsprinciper osthyvel eller tårta? Vid tårta på produkt eller marknadsnivå 
eller funktionsnivå? 

• Har företagets strategi setts över eller är neddragningen akutåtgärd endast för att 
anpassa efter volym 
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Kundrelationsaspekt 

• Vilka är era kunder i första steget?  
• Hur påverkas säljkanalen av neddragningen? 

Leverantörsrelationsaspekten 

• Hur påverkar besluten leverantörer och hur påverkar det er när det vänder? 
• Räknar ni med att alla leverantörer kommer överleva nedgången?  
• Har någon översyn över leverantörers finansiella status gjorts?  

 


