
Företagsstrategi (1 1 30)
Tentamen 13.3.2010, tid: 4 h, examinator: hrgmar Björlcnan, inga hjälprnedel tillåtna

Alla frågor bör besvaras. Skriv koncist och anvärd tydlig handstil.

1. Svara kortfattat (OBS! högst 8 rader per fråga) på foljande frågor så att även en person som inte studerar
ekonomi forstår ditt svar:

a) Vad avses med ett foretags vision och mission? (max 5 poäng)
b) Vad är (i) en individs och (ii) en enhets socrala kapital? (max 5 poäng)
c) Vilka fem kafter ingår i Pofters 5-lrafters modell ('Five forces') (max 5 poäng)
d) Vilka är de olika nivåerna i en organisationskultur (enligt Schein eller såsom presenterat på

foreläsningama) och hur sammanhänger dessa nivåer med varandra? (max 5 poäng)
e) Vilka olika äganderättsliga fallorer inverkar på den avkastning sorr en innovatör erhåller på sin

innovation? (max 5 poäng)

2. Vilka iir det mest kitiska faktorerna for ett framsångsrild uppstartande av ett nytt fiiretag? Illustlera dina
syrpunl'1er med ett koft exempel. (OBS! Ditt svar på fråga 2 far vara högst två sidor långt.) (max 15 poäng)

3. Finnair är ett av de äldsta flygbolag i världen som fortfarande har verksamhet. Finnairkoncernen består av
foljande affiirsområden: reguljärtrafik och semestertrafik, tekniska tjänster och marktjänster, cateringtjänster,
resetjänster samt data- och bokningstjänster flor turistsektorn. Antalet anställda inom koncemen är ornking 9 500.

Dotterbolagen är antingen verksamma inom områden som stödjer flygtrafiken eller inom närliggande områden.

I dag är foretaget främst iruiktat på att transporlera flygpassagerare mellan Europa och Asien, via Helsingfors..
Lårrgväga destinationer i Asien som Finnair flyger till är Seoul i Sydkorea, New Delhi och Mumbai i Indien.
Pekrng, Hongkong och Shanghai i Kina, Tokyo, Osaka och Nagoya i Japan samt Bangkok i Thailand. Firurairs
europeiska linjenät erbjuder flera dagliga turer till de viktigaste städerna i Europa. Tidtabellerna är upplagda så att
de tillgodoser behoven hos både finländska resendrer och passagerare sorl flyger till och/eller från Asien. Finnair
har totait 12 inrikesdestinationer. Utöver reguljär linjetrafik har Finnair semesterflyg till drygt 60 destinationer.
Charlerflyg går huvudsakligen till semestermål i Medelhavsområdet, på Kanarieöarna och i Sydostasien.

Finnairs lönsanrhet är svag och under är 2009 gorde foretaget i likhet med många av de andra traditionella
europeiska flygbolagen en stor forlust. För tillfiillet har företaget på gång ett sparprograrn som s1,ftar till att spara

200 miljoner euro, varav 120 miljoner skall kornma från minskade personalkostnader.

Finlairs nya verkställande direktör Mika Vehviläinen tillffädde sin post den 5.2.2010. Du har fått i uppdrag att
hjälpa honom utveckla en strategi ör ft)retaget. Din uppgrft at att aTka forst hjälpa honom på foljande sätt:

(i) Beskiv på ett lättfattligt sätt och genom att använda icketelcriska termer två olika tlper av strategiska
analyser som bör göras och diskutera metodemas besänsningar/svagheter. En av de analyser du bör
foreslå är en analys som syftar till att skapa en vg.rdqimqvatiqjt. Du skall själv foreslå och beskriva
också en annan tws analJ/s som du tycker att åir specielh lämpad lor detta fall, och argumentera ftir
varfor du valtjust denna analys.

(ii) Använd de två analysmetoderna ör detta specifika fall. (Du har naturligtvis endast begränsad information
om Finnair, dess konkurrenter och branschen över lag men gör ditt bästa for att åskådliggöra
analysmetodema. Du kan gäma göra antaganden om Finnair och/eller deras konkurrenter när du gör
analysen) (OBS! Ditt svar far vara högst tre sidor långt.) (max 20 poäng)

LYCKA TILL!


