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Sammanfattning 
Examensarbete för controller på Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för 
ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö.  
 
Titel: ”Det enda konstanta är förändring”  
Författare: Ebba Olson & Simon Thellsson 
Handledare: Elin Funck 
Examinator: Fredrik Karlsson 
 
Bakgrund och problem: Ett företags konkurrenskraft och överlevnadsförmåga hänger i 

mångt och mycket ihop med hur väl de kan förändra sig. Som ett verktyg för att hantera 

en föränderlig omvärld behöver företag därmed kunna förändra sin strategi, både på 

övergripande och detaljnivå. För att fatta rätt beslut behöver företag tänka på många 

aspekter, det blir därmed av största vikt för företag att se till vilket beslutsunderlag de 

använder vid beslut om strategiska förändringar. Som ett led i detta finns det en roll som 

ekonomistyrningen kan spela för företag när underlaget ska samlas in och användas.  

 

Syfte: Denna studies syfte är att öka kunskapen om på vilka grunder företag tar beslut om 

strategiska förändringar. Detta ska ske genom att redogöra för vilken typ av information 

som används som beslutsunderlag, samt vilken roll ekonomistyrning har vid, dessa beslut.  

 

Metod: Som forskningsmetod har en fallstudie med ett huvudföretag, Visma SPCS, valts. 

Utöver fallföretaget finns även två stycken referensföretag medverkande, i form av IKEA 

Kalmar samt ett anonymt företag, benämnt som Företag C. De intervjuer som hålls med 

företagen är av semi-strukturerad art, via antingen direkta intervjuer eller via telefon. 
 

Slutsats: Det som företagen anser vara viktigast när beslut om strategisk förändring ska 

fattas är att företaget har rätt historisk information för att kunna skapa sig en förståelse om 

företagets framtid, där olika information är olika viktig vid olika situationer. Allt som sker 

ska också vara med ett fokus mot företagets kunder, vilket påverkar vilket underlag som 

företagen lägger vikt vid. Ekonomistyrningen kan sägas spela en roll i att den ger underlag 

till företagen, baserat på vad företaget presterar, men att de även kan involvera sina 

medarbetare och använda ekonomistyrningen mer interaktivt.  
 

Nyckelord: Strategiska beslut, affärsstrategi, ekonomistyrning, strategisk förändring 
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Abstract 
Degree project in Controlling, the Business Administration and Economic 
Programme, 30 credits, Department of Management Accounting and Logistics, 
Linnaues University, Växjö.  

 
Title: “The only thing that’s constant is change”  
Authors: Ebba Olson & Simon Thellsson 
Tutor: Elin Funck 
Examiner: Fredrik Karlsson  

 
Background and problem: A company’s competitiveness and survivability is in many 

ways connected to their ability to change. As a tool to handle an ever-changing world, 

companies needs to be able to change their business strategy, both overall and on detail 

level. To be able to make the right decisions, companies needs to consider many aspects, 

it will therefore be of most importance that companies look at which basis of decisions 

they use in times of strategic strategic change. As a part in this, a company’s management 

control system could play a part in the way that this information is gathered and used.  

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge about the reasons that 

companies make strategic changes, by explaining what kind of information companies use 

when they decide on strategic change, as well as the part that the company’s management 

control system plays in these situations.  

 

Method: As research method a case study was chosen, with one main case in Visma SPCS, 

as well as two other cases in IKEA Kalmar and the anonymous Företag C. The interviews 

are semi structured, via either telephone or in person.  
 

Conclusion: The thing that these companies think is most important when making 

decisions about strategic change is that the have an understanding about their situation and 

their future. Everything that the companies do should be with focus on their customers, 

and that affects the information they use when making these strategic decisions. Their 

management control system both plays a part as feedback, to see how the company’s 

performing, as well as involving the employees in the company’s strategic work.  
 

Keywords: Strategic change, corporate strategy, management control, management 

accounting 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet till denna rapport börjar med en bakgrundsbeskrivning av strategiska 

förändringar och hur den inledande delen av denna process ser ut, även dess koppling till 

företagets övergripande strategi och ekonomistyrning presenteras. Vidare beskrivs även 

problematiken kring vilken typ av information som används vid beslutsfattande kring 

strategiska förändringar, eller om information används överhuvudtaget. Detta resonemang 

mynnar sedan ut i en frågeställning och ett syfte för studien som helhet. 

_______________________________________________________________ 

 

1.1. Bakgrund 
Strategiska förändringar är en stor del av ett företags vardag, där strategin ett företag har 

enligt Porter (1985) är starkt kopplad till hur väl ett företag kan både frambringa och behålla 

sina konkurrensfördelar. Det allmänna innehållet i begreppet strategi är att det är ett sätt för 

företag att både bygga och behålla sina konkurrensfördelar, samtidigt som det ska försöka 

uppnå de uppsatta målsättningarna (Mintzberg, Lampel, Quinn & Ghoshal, 2003; David, 

2013), dock finns det ingen allmängiltig definition av begreppet och dess samtliga 

beståndsdelar (Davies, 2000 refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009). Den 

strategiska målsättningen är dock inget som är hugget i sten, utan en organisations strategi är 

något som behöver utvärderas och omformuleras för att kunna hantera en föränderlig 

omvärld (David, 2013; Harvey, 1988 refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009).  

 

Enligt Simons, Dávila och Kaplan (2000) finns det två övergripande nivåer av strategier, 

corporate och business. Simons, Dávila och Kaplan (2000) menar att övergripande 

bestämmelser, som vilken bransch företaget ska konkurrera i, bestäms inom corporate 

strategy och konkurrenspåverkande bestämmelser sker inom business strategy. Grundpelaren 

bakom ett företags strategier är affärsidén, där alla beslut som tas i organisationen är ett steg 

i den riktning som valts (Kotler & Keller, 2011; Nilsson & Olve, 2013). Nilsson och Olve 

(2011) menar även de att det inte bara är en strategi som finns i företaget, utan att det finns 

olika på olika nivåer inom organisationen. Det kan handla om exempelvis en viss strategisk 

målsättning inom en hel affärsenhet, men en annan inom en viss funktion. Dock ska den 

övergripande affärsidén finnas som grund till de olika valen. Davies (2000, refererad i 

Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009) pekar på att en strategi påverkar hela företaget 
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och dess struktur samt samarbetet mellan avdelningarna för att målen, vilka reflekterar 

strategin, ska uppfyllas. 

 

Simons, Dávila och Kaplan (2000) menar att strategier på en business strategy nivå 

överensstämmer med den andra nivån av Mintzbergs syn på fyra P:n av strategier, position. 

Här argumenteras för företagets positionering mot kunder och konkurrenskraft. Fokus ligger 

på varan eller tjänsten som företaget erbjuder och utvecklingen av denna för att 

överensstämma och överträffa kundernas förväntningar (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). 

Roos, von Krogh och Roos (2002) menar att valet av strategi är beroende av samspelet mellan 

företaget och dess omgivning, det vill säga det interna och det externa. Enligt Nilsson och 

Olve (2013) ska företag analysera hot och möjligheter som kan finnas i företagets omvärld, 

med utgångspunkt ur företagets affärsidé, i den inledande fasen av strategiförändring. Med 

andra ord ska företagare utgå ifrån företagets affärsidé vid strategiska förändringar och 

insamling av information. 

 

David (2013) menar att grunden i den strategiska förändringen är att organisationer ska 

kontinuerligt övervaka och kontrollera både sin interna och externa miljö för att kunna, ifall 

det är nödvändigt, göra förändringar i sin struktur och i sin strategiska styrning. David (2013) 

presenterar det som en kamp om överlevnad för organisationen, där förändringar ibland är 

nödvändiga för fortsatt konkurrenskraft. Detta är något som styrks av Porters (1985) och 

Mintzbergs et al. (2003) resonemang av att ett företags strategi är direkt kopplad till dess 

konkurrenskraft och överlevnadsförmåga på marknaden. 

 

För en fortsatt konkurrens- och handlingskraft på sin marknad kan således den del av arbetet 

i att göra strategiska beslut, att utföra förändringar i en organisations arbetssätt eller struktur, 

(Dufour & Steane, 2006 refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009; David, 2013), 

vara ett verktyg. Nilsson, Petri och Westelius (2016) pekar på att beslut som anses strategiska 

har långsiktiga konsekvenser. Enligt Johansson och Heide (2008), David (2013) och Harvey 

(1988 refererad i Zamarano & van Bohemen, 2009) krävs förändring för att utveckling ska 

kunna ske. Johansson och Heide (2008) menar även att förändring är nödvändigt för att 

företag inte ska uppfattas som omoderna. Goksoy (2015) definierar en strategisk förändring 

som både ett inträde på en ny marknad, men också som en förändring i organisationens 

struktur. Dufour och Steane (2006, refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009) 

beskriver en strategisk förändring som en handling vilken speglar företagets målsättningar 
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men skapar förändringar av de strategiska beslut som redan finns. Dessa förändringar kan 

också variera även om den grundläggande strategin är densamma, där olika strategier finns 

på olika nivåer i företaget (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Bengtsson och Skärvad (2011) pekar på att det finns fem sorters strategiska förändringar på 

olika nivåer inom större företag, dessa fem är: koncernstrategier, affärsområdesstrategier, 

divisionsstrategier, affärsenhetsstrategier och funktionsstrategier. I företagsekonomisk 

litteratur har affärsenhetsnivå i första hand berörts. Roos, von Krogh och Roos (2004) pekar 

däremot på att det finns tre hierarkiska nivåer av strategier, den överordnade strategin, 

affärsstrategin och funktionell strategi. På den översta nivån, den överordnade strategiska 

nivån, det är på denna nivå ledning och styrelse sitter och fattar beslut vilka berör frågor som 

har en anknytning till företagets övergripande strategi och vision samt styrning av olika 

enheter. Affärsstrategin berör frågor kopplade till behållning av långsiktiga 

konkurrensfördelar, centrala frågor är vilka varor och tjänster som ska utvecklas. Den sista 

nivån, funktionella strategier, berör arbetssättet som förs inom olika avdelningar av företaget 

(Roos, von Krogh & Roos, 2004). Enligt Normann (2003, refererad i Bengtsson & Skärvad, 

2011) och Porter (1980, refererad i Bengtsson & Skärvad, 2011) förknippas affärsstrategi 

med företags förmåga att skapa och upprätthålla konkurrensfördelar, samt bibehålla ett 

värdeskapande för sina kunder. Enligt Ansoff kan företag expandera och bli mer 

konkurrenskraftiga genom att öka sina andelar på nuvarande marknader 

(marknadspenetration), utveckling av nya produkter (produktutveckling) och genom 

utveckling av befintliga produkter och bearbetning av nya marknader (marknadsutveckling) 

(Bengtsson & Skärvad, 2011). Dessa benämner Ansoff som tillväxtstrategier vilka ämnar 

hjälpa företag att växa i sin nuvarande situation (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

 

Det finns många förhållanden att ta i beaktning när en strategisk förändring ska ske. Jenkins 

och Williamson (2016), Nilsson och Olve (2013) samt Ansoff och McDonnell (1987) menar 

att innan beslut kan fattas är information om situationen och organisationens omvärld viktig. 

Detta kan handla om att göra en analys av sin konkurrenssituation, hur stor marknaden är, 

vilka hot eller möjligheter som kan framträda samt vilken lönsamhet som kan förväntas givet 

den föreslagna förändringen. Nilsson och Olve (2013) menar också att, utöver de analyser 

som görs på makronivå, bör det även ske analyser på mikronivå.  
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Ekonomistyrningens del i detta är viktig, Nilsson och Olve (2013) menar att 

ekonomistyrningens huvudsakliga syfte är att genomföra de formulerade strategier som 

företagsledningen har satt upp. Detta sätt att se på ekonomistyrningen brukar enligt Simons 

(1995) benämnas som den del där ekonomistyrningen används diagnostiskt. 

Ekonomistyrningen ska fungera som ett sätt att nå dessa strategiska mål, där omgivningen 

har en stor del i det arbete som sker, då denna påverkar företagets strategi. En annan viktig 

uppgift som ekonomistyrningen har är att agera stöd i beslutsprocesser för chefer och 

medarbetare (Nilsson, Petri & Westelius, 2016), inte bara vid strategiska beslut utan generellt 

i organisationen. Den information som ligger till grund för dessa strategiska beslut kan som 

tidigare nämnt genereras, enligt Nilsson och Olve (2013), både externt och internt. 

 

Det finns som tidigare beskrivet olika faser vid utformningen av organisationens strategi, där 

den inledande delen av Nilsson och Olve (2013) beskrivs som den analytiska delen av 

processen. I denna fas handlar det om, som presenterat tidigare i detta avsnitt, att analysera 

den givna situationen samt den strategiförändring som är planerad att utföras. David (2013) 

menar att den inledande fasen handlar om formulering, att göra en plan för hur förändringen 

ska ske. Detta visar att flera olika forskare väljer att rubricera detta inledande steg på olika 

sätt, även fast beståndsdelarna i deras modeller överensstämmer med varandra. Denna 

beslutsdel blir sedan det som ligger till grund för de strategiska förändringar som utförs, 

vilket är den del som denna studie kommer att fokusera på. Nilsson och Olve (2013) menar 

att det sedan är ekonomistyrningens syfte att realisera dessa valda strategier. 

 

1.2. Problemdiskussion 
För att kunna utvecklas måste en organisation förändras (Johansson & Heide, 2008; David, 

2013; Harvey, 1988 refererad i Zamarano & van Bohemen, 2009). Johansson och Heide 

(2008) menar även att en annan anledning till att förändring behöver ske är för att företag 

inte ska uppfattas som omoderna och stagnerade. Det är därmed av vikt för företag att se till 

de förändringar som kan genomföras. 

 

Innan en strategisk förändring planeras att genomföras finns det olika faktorer att se till 

beroende på strategi (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). 

Bakomliggande orsaker till varför strategiska förändringar genomförs genereras från två 

huvudsakliga håll, antingen internt eller externt. Förändringen har alltså sitt ursprung 

antingen inifrån eller utifrån organisationen (Mintzberg & Waters, 1985; Appelbaum, St-
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Pierre & Glavas, 1998; David, 2013). Enligt Johnson, Whittington, Scholes, Angwin och 

Regnér (2014) finns det två strategiska utvecklingsprocesser; deliberate och emerging. Som 

tidigare nämnt kan underlag som ligger till grund för strategiska beslut genereras inifrån 

verksamheten, där det exempelvis kan handla om innovationer inom företaget eller en 

nyligen framtagen vision (David, 2013; Nilsson & Olve, 2013; Appelbaum, St-Pierre & 

Glavas, 1998). Tichy (1983, refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009) menar 

också att diversifiering till andra marknader kan vara en viktig intern utlösande faktor för 

förändringar, samt personal som kommer med nya infallsvinklar.  

 

Som en del av sin roll kan ekonomistyrningen verka genom att skapa grunder som kan 

användas som beslutsunderlag vid strategiska förändringar och syftar inte enbart till att 

realisera målsättningar och strategier. Detta motsatsförhållande, att ekonomistyrningen 

istället för att användas som ett sätt att realisera strategier och målsättningar istället blir ett 

verktyg för att generera information som sedan ligger till grund för strategiska beslut och 

förändringar. Simons (1995) menar då att ekonomistyrningen används interaktivt. Nilsson 

och Olve (2013) beskriver informationen i denna kontext, där ekonomistyrningen används 

interaktivt, som en strategisk resurs för företaget. Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) 

menar att extern information i det här fallet kan vara information som samlas in via 

omvärldsanalyser, där politiska händelser eller konkurrenters aktioner analyseras. Den 

interna information som kan användas som grund för beslutsfattande om strategiska beslut 

är den information som genereras inom organisationen. 

 

Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) presenterar de externa effekterna som ekonomiska 

förändringar i omvärlden eller en förändring i beteendet hos en konkurrent som exempel på 

händelser som kan ligga till grund för strategiska förändringar. Vidare kan förändring även 

ske i olika tempo, enligt Pearlson och Saunders (2009) kan förändring göras fort eller 

successivt. De menar även på att företagare ska se till aktiva event och händelser i omvärlden 

som kan tänkas påverka företaget, den nuvarande miljön samt se till de anställdas vilja och 

öppenhet till förändring. Men som Pearlson och Saunders (2009) påpekar går åsikterna isär 

mellan olika experter gällande om en förändring bör göras fort eller om företagen bör ta sin 

tid. 

 

Vid upprättandet av en ny strategi eller förändringen av en befintlig kan processen delas in i 

tre delar; analysfasen, strategiformuleringsfasen och genomförandefasen (Bengtsson & 
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Skärvad, 2011). Då det ligger i vårt intresse att kartlägga de underlag som finns och lägger 

till grund för strategiska beslut kommer fokus riktas mot den första fasen, analysfasen. Den 

strategiska förändring som kommer att ligga i centrum för denna studie är utvecklingen av 

kunderbjudanden eller förändringen av sådana. Denna typ av strategisk förändring är i regel 

belägen på den affärsstrategiska nivån inom företag (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

I analysfasen finns det de som anser att det är irrelevant att göra större påkostade analyser 

innan beslut tas, det vill säga att enbart ett grundläggande arbete läggs ner för att förstå 

problemet, nyckelmåtten och grundflödet (Pearlson & Saunders, 2009). David (2013) menar 

att det finns flera anledningar till varför som organisationer inte ens funderar kring sin 

strategiska planering i detta avseendet, däribland lathet men också tidsbrist. Nilsson, Petri 

och Westelius (2016, s. 100) menar att det i realitet är många beslut som fattas beroende av 

“egna personliga preferenser eller ren magkänsla” och menar att det inte är ovanligt att detta 

används som beslutsunderlag. Å andra sidan finns det som sagt dem som anser att en 

omfattande analys är det enda rätta för beslutsunderlag och att det finns många olika 

beståndsdelar av ett företags mikro- och makromiljö att studera inför förändringar. Det är 

sedan denna information som ska ligga till grund för de beslut som tas (Nilsson & Olve, 

2011; Jenkins & Williamson, 2016).  

 

Simons (1995) presenterar två sätt som ett företags ekonomistyrning används, det vill säga 

den diagnostiserande samt det interaktiva. Det interaktiva kontrollsystemet beskrivs som ett 

sätt för ekonomistyrningen att generera underlag som sedermera kan ligga till grund för 

beslut om strategiska förändringar. Enligt Nilsson, Olve och Westelius (2016) och Nilsson, 

Olve och Parment (2010) är detta en modern definition av ekonomistyrning. Simons (1995) 

trycker på hur viktigt det är för organisationer, att speciellt med den interaktiva användningen 

av ekonomistyrningen, att tolka och analysera beslutsunderlagen, interna som externa, som 

tas fram. Detta sker i motsats till det diagnostiserande kontrollsystemet som istället finns till 

som ett verktyg för att förverkliga strategier och målsättningar (Simons, 1995). Enligt 

Nilsson, Olve och Parment (2010) ska ekonomistyrningen bidra med relevant kunskap 

genom systematiska processer vid strategiformulering.  
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1.3. Frågeställning 
Fråga 1: Vilken information använder sig företag av vid beslutsfattande om strategiska 

förändringar? 

Fråga 2: Vilken betydelse har ekonomistyrningen vid dessa beslut? 

 

1.4. Syfte 
Denna studies syfte är att öka kunskapen om på vilka grunder företag tar beslut om strategiska 

förändringar. Detta ska ske genom att redogöra för vilken typ av information som används 

som beslutsunderlag, samt vilken roll ekonomistyrning har vid, dessa beslut.  
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1.5. Disposition 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av denna studies olika beståndsdelar och disposition. 

 

Metod: Efter det inledande kapitlet i rapporten följer det avsnitt som redovisar vilka 

företagsekonomiska forskningsmetoder som studien baseras på. Som tumregel ska ett 

metodavsnitt vara uppbyggt på ett sådant sätt att studien skulle kunna genomföras på nytt av 

en annan person med ett likvärdigt resultat. Metodavsnittet kommer således redovisa denna 

studies genomförbarhet. Val av fallföretag, respondenter samt forskningsetiska 

överväganden är även inkluderade här.  

 

Teori: Studiens teoriavsnitt redovisar den teoretiska grund som studien bygger på. Denna 

teori är sedan den som ligger till grund för det empiriska materialet som samlas in. Det 

teoretiska avsnittet är strukturerat utifrån diverse olika inkluderade ämnesområden.  

 

Empiri: Som ovan nämnt är studiens empiriska material insamlat utefter den teoretiska 

grund som tidigare presenterats, detta material samlas sedan in genom intervjuer med olika 

personer på företagen samt genom sekundärdata i form av tidigare artiklar eller intervjuer. 

Det empiriska avsnittet är strukturerat utefter de olika företagen och den data som samlats in 

från dessa.  

 

Diskussion: Efter att det teoretiska och det empiriska materialet har samlats in förs en analys 

av data i detta avsnitt av studien. Här är strukturen den att analys-avsnittet är indelat utefter 

ämnesområdet, snarare än företaget som i empiri-avsnittet. Denna indelning är gjort eftersom 

det gör det enklare att diskutera ämnen utan att läsaren känner att dessa ämnen redan varit 

diskuterade i ett tidigare avsnitt, då möjligheterna för likartade resonemang och områden för 

de olika företagen är stora. Det blir alltså snarare än återgång till samma indelning som i 

studiens teoriavsnitt, snarare än den som är i empiri-avsnittet. Detta avsnitt mynnar sedan ut 

i resultat vilka ligger till grund för författarnas slutsats av studien.  

 

Slutdiskussion, källförteckning och bilagor.  
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2. Forskningsmetodik 
Nedan följer en beskrivning av vilken forskningsmetodik som denna studie utgår ifrån. Detta 

innefattar beskrivning om studiens tillvägagångssätt på ett övergripande plan, samt mer 

ingående förklaringar till de metodval som gjorts under studiens gång. Forskningsetiska 

överväganden samt källkritik och intervjuguider redovisas även i detta avsnitt.  

_______________________________________________________________ 

 

2.1. Tillvägagångssätt 
Denna forskningsstudie ämnar att förhålla sig till en kvalitativ forskningsmetod, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) beskrivs som en metod där ordet står i fokus snarare än nummer och 

siffror som i den kvantitativa metoden. Detta tillvägagångssätt anser vi vara rimligt, baserat 

på den tidigare nämnda frågeställningar och studiens syfte. Detta är något som Trost (2010) 

trycker på som något viktigt när det kommer till valet av forskningsmetodik, att det just väljs 

utifrån vilket syfte som studien har.  

 

Andra argument för att den kvalitativa forskningsdesignen är den mest lämpliga för denna 

studie är något som vi diskuterat tidigare i denna rapport, nämligen det faktum att det valda 

ämnesområdet är relativt outforskat. Åtminstone kan det sägas att just den valda 

frågeställningen och vilja att undersöka just ekonomistyrningens roll vid strategiska 

förändringar är något som inte är gjort tidigare. Detta gör att ämnesområdet som sådant 

kräver att studien går på djupet för att verkligen få en förklarande bild av hur det ser ut, 

snarare än att utefter en redan existerande bild försöka samla in kvantitativ data. Den 

kvalitativa forskningsmetodiken blir därmed den som lämpar sig bäst för det valda 

ämnesområdet, just eftersom det är så pass outforskat som det ändå är vilket kräver ett mer 

djupgående och kvalitativt tillvägagångssätt för att uppnå något resultat. Detta blir något som 

vi anser går i samklang med det Trost (2010) nämner som viktigt vid valet av 

forskningsmetodik, att det väljs utifrån syftet med studien. Därmed lämpar sig en kvalitativ 

forskningsmetodik bäst för denna studie, anser vi.  

 

Efterföljande avsnitt beskriver och motiverar de metodmässiga vägval som gjorts för studien.  
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2.2. Forskningsdesign  
Den valda forskningsdesignen för studien är en fallstudie. En fallstudie beskrivs enligt Yin 

(2007) som en studie som går på djupet med att studera ett enskilt fall. Det är även en design 

som innebär att de som utför studien får en djupare förståelse kring många olika skeenden 

inom organisationen som studeras. Det som Yin (2007) beskriver som centrala delar i en 

fallstudie, att studera frågor kring “hur” och “varför” inom organisationers beslut och 

processer, är en central del även i vår studie. Yin (2007) menar även att en fallstudie är 

tillämpbar när en komplex situation ska undersökas, likt den som författarna vill titta på i 

studien.  

 

Anledningen till att en fallstudie väljs som forskningsdesign är just på grund av den 

komplexitet och det djup som studiens frågeställningar kräver. I syfte att undersöka hur 

företag ser på den information som ligger till grund för beslut om strategiska förändringar, 

krävs det att studien även går på djupet processerna kring en strategisk förändring och 

undersöker hur företaget hanterar dem. Det djup som en fallstudie innebär är ett djup som 

inte uppnås med andra typer av forskningsdesigner (Bryman & Bell, 2013). Yin (2007) menar 

att en fallstudie ska undersöka varför ett visst beslut genomfördes. Detta är ett resonemang 

som genomsyrar studien, inte minst i dess frågeställning, som ämnar att undersöka hur 

företag resonerar och vad de tar för beslut i en given situation.  

 

För den valda forskningsdesignen har ett fallföretag valts ut. Yin (2007) beskriver det som 

en nackdel i många avseenden att inte använda sig av en flerfallsstudie, främst eftersom det 

material som därmed samlas in blir mer heltäckande och jämförbart. Valet att använda ett 

fallföretag, som agerar som huvudobjekt för studien, men att komplettera detta företag med 

två stycken referensföretag är ett aktivt val från författarnas sida. Anledningen bakom detta 

handlar helt enkelt om vilken nivå inom företagets struktur som författarna kommer ha 

tillgång till. När vi diskuterar fallföretaget handlar det om huvudkontoret, där vi kan komma 

i kontakt med personer som sitter med beslut om strategiska förändringar och som har faktisk 

erfarenhet av strategiska förändringar. I och med detta får vi största möjliga tillgång till 

strategiska förändringar som påverkar ett helt företag, så är inte fallet för de två övriga 

företagen. I fallet för ett av företagen är det en liknande nivå som för fallföretaget, men inte 

samma tillgång till personer i rätt strategiska positioner, medan det i det tredje fallet handlar 

om varuhus-nivå och inte ledningsnivå inom företaget. Därmed används inte dessa företagen 

på samma nivå som fallföretaget, men deras medverkan kan ändock bli viktig för studien 
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som helhet. Dessa två företag har fortfarande strategiska beslut att fatta, men inte på samma 

heltäckande nivå som fallföretaget har då vi där träffar de som sitter och beslutar för hela 

företaget, snarare än lokala varuhus eller kontor. Dessa olika nivåer som vi som författare 

har tillgång till kräver olika djup från oss, därmed används alltså ett företag som huvudfall 

medan de övriga två anses vara referensföretag till studien.  

 

2.3. Val av medverkande företag 
Givet forskningsdesignen fallstudie i allmänhet, enfallsstudie i synnerhet, krävs 

medverkande företag. Det företag som har valts som fall i studien är Visma SPCS, Visma 

Scandinavian PC Systems, en mjukvaruleverantör av bokföringsprogram vars huvudkontor 

är lokaliserat i Växjö. En djupare presentation av företaget förs senare i studiens empiri-

avsnitt. De två kompletterande företagen är en bank- och finanskoncern samt IKEA, en 

multinationell möbeltillverkare även de med sitt ursprung i närheten av Linnéuniversitetet. 

Av de tre företagen har ett företag, den belägen inom en bank- och finanskoncern, valt att 

vara anonymt, företaget kommer således refereras till som Företag C och inte företagets 

verkliga namn. 

 

Den bidragande orsaken till valet av Visma SPCS som fallföretag i enfallstudien är att de 

enligt oss som författare anses vara ett utmärkande fall för studien. Yin (2007) beskriver 

flertalet olika sätt att förhålla sig till en enfallsstudie, där det finns olika bidragande orsaker 

till varför just det specifika fallet väljs. Givet studiens frågeställning där strategiska 

förändringar ämnas undersökas, skulle ett företag vars vardag innehåller just dessa vara 

lämplig för studien. Visma SPCS är ett företag som frekvent försöker att utvecklas, där de på 

sistone både har försökt förvärva konkurrenten Fortknox (Visma SPCS, 2016B) samt ingått 

partnerskap med iZettle (Visma SPCS, 2016A). Deras förändring att gå mer mot det 

molnbaserade redovisningssystemet tyder på att flera strategiska förändringar görs på flera 

olika plan inom organisationen, där det tidigare handlade mer om lokalt installerade program 

(Visma SPCS, 2017). Visma SPCS är alltså ett företag som både gjort och i framtiden 

förmodligen kommer göra en rad strategiska förändringar. Detta visar på det utmärkande i 

fallet Visma SPCS och dess lämplighet för studien som helhet. Därmed anser vi, som 

författare, att även om det finns en problematik med att endast använda ett fall i en studie, 

utgör Visma SPCS ett gott argument för att det går att bygga en studie kring endast ett 

utmärkande och representativt fall, med tillägget av två stycken referensfall.  
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De två övriga företagen, Företag C samt IKEA, väljs endast för medverkan via 

kompletterande intervjuer vars syfte är att agera som referensexempel för fallföretaget. 

Anledningen till detta är i IKEA:s fall att det endast handlar om ett varuhus i en större 

koncern, för Företag C gäller däremot att kontakten på företaget inte är i samma kvalitet och 

tillgänglighet som på fallföretaget. Vad gäller fallföretaget har författarna fått tillgång till 

huvudkontoret och de personer som är direkt involverade i processerna kring strategiska 

beslut. Dock är de övriga två företagens medverkan fortfarande vara viktig för studien, då de 

fortfarande kan bidra med viktig information kring strategiska förändringar. Detta är 

anledningen till att just Visma SPCS har valts till fallföretag och IKEA samt Företag C endast 

finns med som referensföretag.  

 

Det som är det starkaste argumentet för att dessa tre företag medverkar i studien är deras 

benägenhet att förändras, framförallt när det gäller deras kunderbjudande i form av deras 

sortiment av produkter. Det blir därför aktuellt att studera strategiska förändringar i dessa 

organisationer, vilket inte hade varit möjligt ifall detta inte hade varit en del av deras vardag. 

Som tidigare nämnt har företagen, och kontaktpersonerna på företagen, faktisk erfarenhet av 

att fatta beslut om strategiska förändringar, vilket de förmodligen även kommer att göra 

framöver. Denna bild av företagen som framåtsträvande och innovativa har byggts upp 

baserat på deras bild sett utifrån, men det är även en bild som författarna själva har upplevt 

som anställda på företagen. Detta är även en aspekt som författarna vill göra läsaren 

uppmärksam på, att båda författarna har varit anställda på minst ett av företagen, varav det 

ena är fallföretaget i fråga, och därmed har kunskap som de går in med i uppsatsen. 

 

Ett annat argument för att dessa tre företag är lämpliga för studien tillsammans är dess storlek, 

då samtliga tre enligt Europeiska Kommissionens (2017) definition klassas som stora företag. 

Den gällande praxisen är att företagen ska ha en omsättning som är större än 50 miljoner 

Euro, en balansomslutning på mer än 43 miljoner Euro samt ett antal anställda som överstiger 

250 stycken. Detta är något som samtliga tre företag på koncernnivå uppfyller, vilket gör 

dem jämförbara sett till dess storlek, åtminstone när vi pratar om företagen på en nationell 

marknad. Internationellt kan det konstateras att det finns en viss skillnad i företagens storlek, 

men samtliga tre klassas likväl som stora företag enligt den gällande praxisen.  

 

Att företagen agerar i olika branscher är också ett aktivt val från författarnas sida, då det 

förmodligen förekommer olika typer av agerande för olika typer av strategiska förändringar 
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som följd i dessa företag. Det är dock viktigt att komma ihåg att den sort av strategiska 

förändringar som studien studerar är just den som handlar om de affärsstrategiska, det vill 

säga de som handlar om företagens kunderbjudande och sortiment. Det finns således ett visst 

ramverk som studien håller sig inom. Hade diskussionen rört strategiska förändringar i 

allmänhet och på alla olika nivåer inom organisationen är risken att det hade blivit för spretigt 

och att jämförbarheten mellan de olika företagen inte skulle vara tillräcklig. Olikheterna i 

bransch och organisation gör dock att deras agerande kan variera vilket gör det än mer 

intressant att studera just dessa företag. Dock utgår studien kring Visma SPCS och deras 

situation, vilket gör det enklare att få fram liknande skeenden i de övriga företagen.  

 

2.4. Datainsamlingsmetod 
Det empiriska materialet till denna studie har samlats in via kvalitativa intervjuer, vilka 

genomfördes med en semi-strukturerad uppbyggnad. Det empiriska materialet som samlats 

in från fallföretaget, samt det ena kompletterande företaget, har gjorts genom att författarna 

har besökt fallföretaget och genomförde intervjuerna på plats. Kompletterande intervjuer 

med det tredje medverkande företag hölls per telefon. De kvalitativa intervjuerna brukar vara 

mer fria och inte lika knutna till de skrivna frågorna som kvantitativa intervjuer är, vilket 

innebär att intervjuernas samtal kan hållas mer fria och att den intervjuade kan prata mer 

kring de områden som på förhand valts av intervjuaren (Bryman & Bell, 2013). Trost (2010) 

menar dock att studier ofta slentrianmässigt stämplar sina intervjuer som halvstrukturerade, 

där det kanske istället handlar om strukturerade intervjuer med öppna frågor. Under 

intervjuerna försökte författarna strikt hålla sig till företagens strategiska arbete med fokus 

på hur de arbetar med strategiska förändringar. Det möjliggjordes däremot för följdfrågor när 

intervjuarna ansåg att det fanns ett behov till det. 

 

Det mer fria upplägget kring intervjuerna, med en frågeguide som ligger till grund för vad 

som ska diskuteras under intervjun, gör att personen som intervjuas också kan komma med 

egna reflektioner eller infall beroende på vad som pratas om och på så sätt göra värdefulla 

tillägg till det empiriska material (Bryman & Bell, 2013). Det öppnar också upp för 

följdfrågor och ytterligare diskussioner kring området som uppkommer på plats. Hur dessa 

intervjuer var strukturerade och vilka ämnesområden de har innefattat presenteras senare i 

rapporten. Författarna har hållit i två stycken längre intervjuer med fallföretaget, samt två 

intervjuer för respektive referensföretag, där en kompletterande intervju genomfördes efter 

med Företag C. Författarna har i efterhand vidarebefordrat respektive företags empiriavsnitt 
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till företagen i fråga med syftet att få in synpunkter om misstag eller oklarheter framförts om 

företagen. Författarna vill även påpeka att de respondenter som har medverkat på intervjuerna 

har fått frågorna skickade till sig i god tid före intervjuns genomförande, detta gjordes för att 

säkerställa att de frågor som ställdes också skulle generera givande svar.  

 

Anledningen till att intervjuerna med Företag C valdes att hållas per telefon är huvudsakligen 

eftersom respondenterna ytterst sällan befinner sig på en plats. Respondenternas kontor är 

belägna i Stockholm men minst en av respondenterna spenderar mycket av sin tid i Göteborg 

eller utanför Sveriges gränser. Telefonintervjuerna minimerade även den tidsåtgång som 

intervjuerna annars hade gett upphov till, för de intervjuade, om intervjuerna genomförts på 

företaget. Bryman och Bell (2013) presenterar just tidsaspekten som en av de allra viktigaste 

när det gäller telefonintervjuer. Författarna hade även behövt genomföra längre resor för att 

ta sig till de båda intervjuerna med företaget vilket gjorde att fördelarna med telefonintervjuer 

övervägde nackdelarna. Därmed användes denna metod för Företag C. För den ena 

telefonintervjun användes en annan intervjuguide (bilaga 2) än den som användes vid 

resterande intervjuer (bilaga 1). Anledningen till detta var att tiden med denna person var 

ytterst begränsad, varav de viktigaste frågorna valdes ut för intervjun.   

 

Intervjuerna med fallföretaget, Visma SPCS, samt det ena referensföretaget, IKEA, hölls på 

plats hos respektive företag. Detta både för att spara tid för företagen men även för att de 

intervjuade skulle befinna sig i en bekant och trygg miljö vid intervjutillfället (Bryman & 

Bell, 2013; Tjora, 2012). I avsnitt 2.4.2 presenteras de intervjuer som genomförts i en 

intervjusammanställning.  

 

2.4.1. Val av respondent 
Den första kontakten med företagen togs tidigt i skrivprocessen, detta för att när väl intervjuer 

och besök skulle ske skulle författarna redan ha dessa klara. Den första kontakten togs 

antingen via mail eller via personliga kontakter, som författarna har med samtliga 

medverkande företag, såsom via personliga relationer eller som i egenskap av tidigare eller 

nuvarande arbetsplats. Den första kontakten rörde företagens medverkan i studien, där det 

även klargjordes att de kunde få vara anonyma ifall de skulle vilja detta. Studiens syfte och 

vad som skulle undersökas, samt vilken typ av tid som företagen skulle behöva sätta av, var 

även något som beskrevs för kontaktpersonerna på företagen.  
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Författarna ämnade att låta kontaktpersonerna själva sedan vidarebefordra uppgifterna till 

relevant personal som sedan kunde ställa upp och intervjuas. Författarna valde detta 

tillvägagångssätt då de bedömde att företagen själva besatt kunskap kring vilken personal 

som var bäst lämpad för oss att intervjua, detta är något som Bryman och Bell (2013) 

beskriver som ett snöbollsurval. De kriterier som vi som författare ställt på respondenterna 

på företagen var att de på något sätt hade varit eller i stunden var involverade i 

beslutsprocessen rörande strategiska förändringar. Det vill säga personer som genom sin 

anställning är delaktig bestämmer vid dessa beslut. I fallet Visma SPCS innebar detta 

personal på företagets ekonomiavdelning och personer som var direkt insatta och hade 

erfarenhet av beslutsprocessen i fråga. Rollerna som respondenterna från Visma SPCS 

innehade var Executive Support Manager och Head of Value Proposition. Det krävdes även 

av personerna som intervjuades att de hade erfarenhet av strategiska förändringar och beslut 

kring dessa, detta föredrogs framför någon som hade en idag hade en position med strategiskt 

arbete, men som inte besatt någon tidigare erfarenhet av området eller inte tidigare tagit denna 

typ av beslut. Detta medförde att de personer som vi författare ville åt, för att intervjua, var 

de med faktisk erfarenhet av strategiska förändringar och som hade arbetat med dessa frågor 

över tid inom bolaget. Ett annat kriterium som uppfylldes av vissa av de intervjuade var att 

dessa satt med i ledningsgruppen för företaget, detta ansåg vi som författare vara positivt då 

de i ledningsgrupperna visat sig ha en annan relation till och erfarenhet av beslutsfattande 

vid strategiska förändringar. Författarna ville således komma i kontakt och intervjua personer 

med faktisk erfarenhet av beslutsfattande kring strategiska förändringar och som, helst, under 

intervjuernas genomförande, satt med i ledningsgruppen för företaget.  

 

För fallföretaget var det fördelaktigt med så många intervjupersoner som möjligt, dock inte 

nödvändigtvis vid samma tillfälle, för att kunna få ett så brett spektrum av infallsvinklar som 

möjligt. Då fler insatta personer, som kunde ge en annan infallsvinkel, inte fanns tillgängliga 

på fallföretaget blev det slutgiltiga antalet av intervjuer två. Förhoppningen var densamma 

för de två referensföretagen men utfallet blev detsamma med två intervjuer på respektive 

företag.  

 

Liknande kriterier applicerades på de kompletterande företagen och den typ av personal som 

krävdes för att givande svar skulle genereras. Samtidigt, med tanke på den tidigare 

diskussionen angående att det är Vismas huvudkontor som kontaktats och som intervjuerna 

har hållits hos uppstod svårigheter med att få samma typ av personal på de andra företagen. 
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Detta var ytterligare ett argument för varför fokus blev på Visma SPCS som huvudföretag i 

fallstudien och att endast använda övriga företag som komplement och referensföretag i 

studien. Det är dock fortfarande viktigt att personalen som kontaktas via telefon på övriga 

företag även har denna typ av kunskap som efterfrågas, just med erfarenhet av strategiska 

beslut och förändringsarbete kring företagets kunderbjudande och sortiment.  

 

2.4.2. Intervjusammanställning 

Företag/Namn Anställning Intervjuformat Datum/Tid Plats 

Visma SPCS 
Jens Ahlstrand 

Executive Support Manager Direkt, semi- 

strukturerad 
27/4-2017 
45 minuter 

Vismas kontor 

i Växjö 

Visma SPCS 
Björn Lang 

Head of Value Proposition Direkt, semi- 
strukturerad 

2/5-2017 
40 minuter 

Vismas kontor 

i Växjö 

IKEA Kalmar 
Madlén Frisk 
Eliasson 

Varuhuschef Direkt, semi- 
strukturerad 

24/4-2017 
75 minuter 

IKEA:s 

varuhus i 

Kalmar 

IKEA Kalmar 
Johanna Nelson 

Customer Experience 

Manager 
Direkt, semi- 
strukturerad 

24/4-2017 
60 minuter 

IKEA:s 

varuhus i 

Kalmar 

Företag C 
LGR* 

Ledningsgruppsrepresentant Telefon, semi- 
strukturerad 

27/4-2017 
40 minuter 

Telefonintervju 

Företag C 
TBD* 

Teamleader Business 

Development 
Telefon, semi- 
strukturerad 

2/5-2017 
60 minuter 

Telefonintervju 

 

Figur 2.1 Intervjusammanställning 
*anonymiserad medverkande 

 

I ovan presenterade intervjusammanställning återfinns de olika intervjuer som genomförts 

med nyckelpersoner på de olika företagen. Frågeguiden till dessa återfinns i bilaga 1 för 

samtliga intervjuer förutom den med LGR på Företag C, frågeguiden till denna intervjun 

finns i bilaga 2. Vilka de olika personerna är och deras roll på respektive företag presenteras 

kort nedan men de kommer även att presenteras i studiens empiri-avsnitt, där även en djupare 
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företagsbeskrivning utförs. Anledningen till att det är en separat frågeguide för LGR på 

Företag C är eftersom den tid som författarna fick med denna person var ytterst begränsad, 

vilket innebar att alla frågor inte hade tid att ställas likt de har gjort i de övriga intervjuerna 

som genomförts.  

 

De personer på de olika företagen som vi valt att intervjua är på Visma SPCS Jens Ahlstrand, 

som arbetar som Executive Support Manager, det vill säga han är företagets VD:s förlängda 

arm ute i verksamheten och sammankopplingen mellan företagets ledande forum. Vidare 

intervjuas även Björn Lang på Visma SPCS, som har titeln Head of Value Proposition, det 

vill säga att han har hand om den del av företaget som har hand om affärsutvecklingen. Det 

är hans avdelning som bestämmer vad som ska vad det är som ska erbjudas till företagets 

kunder. Både Jens och Björn sitter med i företagets ledningsgrupp. 

 

På IKEA intervjuades Varuhuschefen för IKEA Kalmar, Madlén Eliasson Frisk, snart tio år 

inom IKEA, och Customer Experience Manager Johanna Nelson, mer än tio år inom IKEA. 

Både Madlén och Johanna sitter med i ledningsgruppen för IKEA Kalmar och är därmed 

involverade i de strategiska förändringar som sker på varuhuset (bilaga 1). För IKEA Kalmar 

som tillhör IKEA koncernen kommer en del strategiska beslut ovanifrån, men dessa menar 

Madlén att de på varuhusnivå har möjlighet att influera genom att respektive varuhuschef får 

delta under flera centrala möten samt genom organisationens “platta” uppbyggnad där 

medarbetare varuhus emellan håller kontakt med varandra (bilaga 1). Detta är en del av det 

som faller under Madléns jobb beskrivning, denna innefattar däremot även alla de beslut som 

tas inom varuhuset. Som Customer Experience Manager är Johannas yttersta ansvarsområde 

kopplat till kunderna vilket till stor del är knutet till funktionen kundrelation, men ansvaret 

sträcker sig över alla områden kunden berör inom IKEA. Johanna ser därmed mycket till vad 

som kan komma att påverka kunden och vad som kan behöva förändras på denna front. 

 

Inom det sista företaget, Företag C, har LGR och TBD intervjuats. LGR har varit anställd på 

företaget sedan snart tio år tillbaka och sitter med i ledningsgruppen för hela företaget. TBD 

har stor erfarenhet av operationella beslut, men har även erfarenhet av strategiska 

förändringar på lägre nivåer. TBD har i sin tur en lägre roll inom företaget men har under 

sina snart 30 år inom företaget stor erfarenhet om företagets verksamhet och dess olika 

funktioner. Både LGR och TBD har under sin tid på företaget suttit med i strategiska 

förändringar av den sort vi är intresserade av (bilaga 1; bilaga 2). 
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2.5. Analys av insamlad data 
Efter intervjuernas genomförande var det viktigt att se till hur det insamlade empiriska 

materialet analyserades och sorterades. Jacobsen (2002) presenterar tre steg för hur 

analysprocessen ska se ut vid kvalitativa studier, likt denna. De tre stegen är; beskrivning, 

systematisering/kategorisering samt kombination. Författarna valde därför att transkribera de 

genomförda intervjuerna, för att på så sätt få en lättöverskådlig bild av det som sagts innan 

det sedan presenteras helt och hållet i studiens empiriavsnitt. Intervjuerna spelades därmed 

in vid intervjutillfället, för att sedan skrivas ner i sin helhet. Detta gjordes för att säkerställa 

att det inte kunde ske någon form av tolkning av det inspelade materialet, utan det skulle vara 

helt och hållet intervjupersonens ord som presenterades.  

 

Den systematisering av materialet som skett har varit att kategorisera materialet i studiens 

empiri-avsnitt, där materialet strukturerats enligt den ordning som presenteras i studiens 

teoriavsnitt. Detta är för att, som Yin (2007) beskriver det, på bästa möjliga sätt lättare kunna 

göra kopplingar mellan studiens olika delar och på så vis se sambanden. Uppdelningen är 

som så att varje medverkande företag har varsitt avsnitt i kapitlet, där det efter en 

företagsbeskrivning sker en uppdelning där företagets strategier först diskuteras för att sedan 

presentera hur de arbetar med de strategiska förändringarna i företaget. I detta andra avsnitt 

diskuteras även vikten av ekonomistyrning vid dessa beslut och processer. Denna uppdelning 

är likadan för samtliga tre medverkande företag. Det är även på detta sätt som frågeguiden 

till intervjuerna har lagts upp, för att på bästa sätt ge en bild av hela skeendet vid dessa 

situationer.  

 

Det tredje och sista steget i Jacobsens (2002) analysprocess är kombination, vilket är det som 

sker i studiens analysavsnitt. Där kombineras det teoretiska och det empiriska materialet för 

att på så sätt kunna diskuteras och analyseras utifrån hur företagen arbetar med sina strategier, 

sina strategiska förändringar och hur deras ekonomistyrning påverkar denna process.  
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2.6. Forskningsetiska överväganden 
En viktig aspekt av en forskningsrapport är de forskningsetiska principerna och hur man 

förhåller sig till dessa. Vilka kriterier som är de att använda sig av skiljer sig dock från källa 

till källa. Holme och Solvang (1997) menar att en viktig aspekt av det forskningsetiska kring 

en studie handlar om intervjupersonens integritet. Detta handlar om att inte misstolka det som 

intervjupersonen har sagt, samt att möjligheten är öppen för personen att vara konfidentiell. 

Det sistnämnda är något som författarna använder sig av, både när det gäller de medverkande 

företagen som har möjlighet att skrivas anonymt i texten, men även de respondenter som 

medverkar har samma möjlighet till anonymisering ifall det skulle vara nödvändigt. Ett av 

företagen har valt att företaget och även respondenterna ska vara anonyma. Författarna anser 

att studien, på något vis, inte har försämrats till följd av företagets val av anonymitet då den 

insamlade empirin inte förändras till följd av att företagets namn inte används. 

 

En anledning till att varför man skulle vilja vara anonym i en studie skulle kunna vara ifall 

det kan komma ut hemlig information, som eventuella konkurrenter skulle kunna använda 

sig av. Dock anser vi att den valda frågeställningen och studiens syfte är upplagd på ett sätt 

som gör att den information som företaget delar med sig av inte kan användas i andra syften. 

Företagens medverkan i studien har därmed inte varit en lika känslig fråga när det kommer 

till konfidentialitet. Författarna har även delat med sig av ämnesområde, frågeställning samt 

syftet med rapporten till de företag som medverkat i studien. Detta för att de enkelt skulle se 

vad studien ämnade att åstadkomma men även vad som förväntades av dem som 

medverkande i den. Som tidigare nämnt har författarna delat med sig av intervjufrågorna 

inför intervjutillfällena, för att ytterligare underlättat företagens medverkan i studien.  

 

En annan synvinkel på de forskningsetiska principerna kommer från Vetenskapsrådet (2002), 

de menar att det finns fyra krav som ska vara uppfyllda i forskningsstudie för att uppnå de 

forskningsetiska aspekterna till fullo. Dessa fyra är; Informationskravet, vilket innebär att 

som ovan nämnt dela med sig av forskningens syfte till de medverkande i den. 

Samtyckeskravet, att studien inte är tvingande på något sätt. Konfidentialitetskravet, att den 

information som samlas in inte används på ett felaktigt sätt, samt Nyttjandekravet, att 

uppgifterna och informationen som samlas in endast används för studiens ändamål. Många 

av de synpunkter som Vetenskapsrådet (2002) har kring detta är även något som Holme och 

Solvang (1997) håller med om, om än uppställt på ett annat sätt.  
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De medverkande företagen och de personer på dessa som intervjuats har gjorts medvetna om 

vad studien går ut på och vad intervjuerna skulle handla om i god tid inför dessa tillfällen. 

Detta var också viktigt på ett tidigt stadie för författarna eftersom företagen inte vid ett senare 

tillfälle skulle stryka sin medverkan på grund av ämnesområdet. Vi anser att det var av vikt 

för studien att färre företag än tre inte undersöktes eftersom detta hade kunnat skapa ett sämre 

ställningstagande för författarna när slutsatser senare skulle dras, där slutsatsernas 

tyngd/betydelse hade kunnat ifrågasättas. 

 

Vi har gett företagen möjligheten att vara helt anonymiserade då vi med detta kunnat främja 

samarbetet sinsemellan. Anonymiseringen är således något som företagen har fått ta ställning 

till. Detta sammanfaller med det som Vetenskapsrådet (2002) beskriver som 

samtyckeskravet, att vi som författare inte på något sätt tvingat kvar företagen i studien utan 

deras medverkan har varit helt upp till dem själva att bestämma över. Även om det finns 

uppenbara fördelar med att ha med de riktiga namnen på företagen i studien, har ena 

företagets val att vara anonyma fått accepteras av författarna för att ett samarbete skulle 

fortsätta. Författarna har även delat med sig av den slutliga rapporten till företagen, så att de 

fått godkänna det som skrivits och författarnas tolkning av det som sagts. Den feedback som 

företagen gett författarna, som behövt redigeras, har tagits hänsyn till. Tjora (2012) uppmanar 

till någon form av etiskt förnuft i dessa situationer, vilket är något som vi som författare anser 

att vi uppfyller i och med dessa ställningstaganden.  

 

2.7. Källkritik 
Vid granskningen av det teoretiska material som använts i denna studien menar Holme och 

Solvang (1997) att författaren ska se till de fyra faserna; observation, ursprung, tolkning och 

användbarhet. Dessa är aspekter som då ska uppfyllas av de källor som används i studien 

och en viktig del i företagsekonomiska forskningsstudier. Centralt i detta blir frågor rörande 

hur aktuell källan är, om det finns någon eventuell tolkning av materialet samt hur användbar 

för studiens frågeställning och syfte som materialet egentligen är. Det blir alltså viktigt att 

undersöka och utvärdera de källor som används i studien (Holme & Solvang, 1997).  

 

Det teoretiska materialet som denna studie använder sig av, som presenterats både i det 

inledande kapitlet av studien men även såklart återfinns i studiens teorikapitel, har samlats in 

först och främst via Linnéuniversitetets databas. Detta är universitetsbibliotekets databas, där 

både elektroniska och tryckta källor har funnits. I övrigt har även Diva samt Google Scholar 
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använts som databaser för otryckta litterära källor. Här har det alltid varit viktigt att de källor 

som använts har varit relevanta och på en tillräckligt avancerad nivå, det vill säga att de källor 

som använts har varit granskade och där vi som författare har kunnat försäkra oss om dess 

riktighet. Ytterligare vetenskapliga artiklar eller källor har hämtats utefter att de har varit 

refererad i annan litteratur, för att ständigt försöka att använda sig av grundkällan till den 

information som redovisats i texten. Det kan handla om att en viss artikel hänvisar vidare till 

en annan artikel, då har i största möjliga mån grundkällan använts som referens. När detta 

inte har varit möjligt, det vill säga att ta del av grundkällan, har detta redovisats i refereringen 

med hjälp av en förklarande text inom parentes i referensen. 

 

En del av den litteratur som använts har även använts vid tidigare tillfällen under 

utbildningen, då på utbildningens fördjupning, men många texter har även varit nya för denna 

rapport. De sökord som har använts vid insamlande av detta teoretiska material har bland 

annat varit; Beslutsfattande (decision making), strategisk förändring (strategic change), 

strategisk ekonomistyrning (strategic management control), ekonomistyrning (management 

control) och strategi (strategy).  

 

Baserat på det Holme och Solvang (1997) beskriver som viktigt vid granskning av den 

vetenskapliga litteratur som används i en forskningsstudie så har ett antal kriterier satts upp 

av författarna för att säkerställa källornas riktighet och användbarhet i studien. Dessa kriterier 

rör källornas aktualitet, även om detta inte är något absolut och som gäller samtliga källor 

har det förekommit att författarna valt bort vissa källor på grund av att de inte kunnat ses som 

aktuella för studien. Att den information som står i dessa böcker och artiklar är relevanta och 

aktuella är av högsta vikt då studien annars skulle ha en dålig teoretisk grund att stå på. Detta 

är dock inget som är på ett sådant sätt att alla källor som är äldre väljs bort, det finns givetvis 

källor som fortfarande än idag är lika relevanta och fortfarande den praxis som används inom 

företagsekonomin. Har dock ny forskning skett på området som omprövat de äldre teorierna 

har de äldre källorna valts bort. Även källor som är på en för grundläggande nivå, exempelvis 

böcker som används på en lägre akademisk nivå, har valts bort till förmån för mer avancerad 

litteratur.  
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2.8. Metodens kvalitetsmått 
En företagsekonomisk forskningsrapport kräver ett avsnitt rörande metodens kvalitetsmått, 

vilka dessa måtten är beror på vilken typ av undersökning som ska utföras. Det som Yin 

(2007) menar är de allra viktigaste just för en kvalitativ forskningsstudie är de fyra måtten; 

reliabilitet (tillförlitlighet), intern validitet (begriplighet), extern validitet (överförbarhet) 

samt begreppsvaliditet.  

 

Det första kriteriet som Yin (2007) presenterar är begreppsvaliditeten, som enligt Yin (2007, 

s. 55) innebär en “utformning av riktiga operationella mått för de begrepp som studeras”. 

Detta är något som först och främst uppfylls under insamlingen av data, detta för att den 

information som samlas in ska återspegla verkligheten som den är. För att säkerställa detta 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer med personerna på företagen. Författarna har 

delat med sig av de empiriska avsnitten till företagen men ämnar att även dela med sig av 

hela studien till de intervjuade personerna i slutskedet av skrivprocessen, för att säkerställa 

att de är tillfreds med den information, och tolkningen av den, som studien innehåller. Att 

låta huvudpersoner i studien granska ett utkast av densamma är något som Yin (2007) trycker 

på som viktigt för att säkerställa begreppsvaliditeten i studien.  

 

Det andra kriteriet som Yin (2007) presenterar är den interna validiteten, vilken mer syftar 

kring den valda analysmetoden för studien. Yin (2007) menar att det finns en risk att de 

slutsatser som dras i en studie dras utan att författarna har undersökt samtliga relationer och 

samband, vilket därmed skulle skada giltigheten i studien (Tjora, 2012). Yin (2007) menar 

att det annars kan uppstå falska samband i studien. Den interna validiteten kan vara svår att 

uppnå, speciellt i en fallstudie, menar Yin (2007). En djup genomgång av organisationernas 

struktur och beslut minimerar risken för felaktiga slutsatser. Författarna är dock medvetna 

om problematiken, vilket betyder att vi också är noggranna med det material som presenteras 

rörande ämnesområdet, för att det ska vara så heltäckande som möjligt.  

 

Det tredje kriteriet som Yin (2007) presenterar är den externa validiteten, något som Bryman 

och Bell (2013) även rubricerar som överförbarheten, det vill säga hur pass överförbar 

studien är till andra miljöer och situationer eller om händelserna är specifika för just det här 

företaget eller platsen. Yin (2007) menar att detta kriteriet är extra viktigt för just en 

fallstudie, där det ofta finns problem med generaliserbarheten. Här är det dock viktigt att 

hålla isär begreppen gällande generalisering, där det både finns statistisk och analytisk sådan. 
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Den analytiska generaliseringen, menar Yin (2007, s. 58), är något där forskaren snarare 

strävar efter att “generalisera en viss uppsättning resultat till en mer generell teori”. Den 

analytiska generaliseringen är något som denna studien uppvisar, med syftet att bidra med 

kunskap om hur företag tänker vid strategiska förändringar och vilken information som ligger 

till grund för dessa beslut. För att göra möjligheten till generalisering större presenteras även 

beskrivningen av organisationernas tillvägagångssätt i dessa situationer. 

 

Det fjärde och sista kriteriet som Yin (2007) presenterar som viktigt för en kvalitativ 

forskningsstudie är reliabiliteten, även kallad tillförlitligheten (Tjora, 2012) eller den externa 

reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013). Detta är ett kvalitetsmått som innebär att studien ska 

kunna göras om av en annan person med ett likvärdigt resultat, studien ska alltså utifrån sitt 

tillvägagångssätt kunna replikeras. Yin (2007) menar att en viktig del i detta är att använda 

ett regelverk för studien. Bryman och Bell (2013) menar att reliabiliteten kan vara svår att 

uppnå i en forskningsstudie, i och med att förutsättningarna för studien kan förändras och att 

återskapa en studie helt kan vara svårt. Något som dock finns till för att göra möjligheten att 

återskapa studien med ett så likvärdigt resultat som möjligt är studiens metodkapitel. I och 

med tydliga argumentationer för de vägval som gjorts inom studiens samtliga områden 

öppnar det upp för en annan person att återskapa studien.  
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3. Teori 
Det teoretiska avsnittet beskriver det ämnesområde som denna studie innefattar. Detta 

innebär de grundläggande beskrivning av begreppet strategi och vad detta innefattar, sedan 

även en beskrivning av strategiska förändringar och hur dessa kan se ut, även stegen i 

beslutsprocessen beskrivs här. Sedan redogörs det även för orsakerna bakom strategiska 

förändringar och vilken typ av information som kan ligga till grund för dessa beslut. Här 

beskrivs även olika sätt för organisationer att generera information i dessa situationer. Som 

en avslutning presenteras en konceptuell modell för studien i detta avsnitt.  

_______________________________________________________________ 

 

3.1. Strategi 
David (2013) menar att många anser att det är ekonomisk vinst och inte en vision eller 

affärsidé som är den viktigaste motivatorn för företagare. Men svarta siffror är inte tillräckligt 

för att motivera anställda, menar samtidigt David (2013), som trycker på hur viktigt en vision 

och en målsättning är för en organisation. Baserat på organisationens affärsidé sätts sedan 

den strategiska inriktningen för verksamheten (Kotler & Keller, 2011; Nilsson & Olve, 

2013). De beslut som tas i organisationen ska sedan göras i den riktningen som valts i 

strategin. Det finns många olika definitioner av begreppet strategi och dess innebörd, där få 

beskrivningar täcker in samtliga beståndsdelar (Davies, 2000 refererad i Martinez Zamarano 

& van Bohemen, 2009), men en definition av innehållet i begreppet är att strategin är ett sätt 

för företag att både bygga och bibehålla sina konkurrensfördelar jämfört med sina 

konkurrenter, samtidigt som de ska uppnå de målsättningar som satts upp inom 

organisationen (Mintzberg, Lampel, Quinn & Ghoshal, 2003; David, 2013). Porter (1985), 

Porter (1980) och Normann (2003, refererad i Bengtsson & Skärvad, 2011) menar att ett 

företags strategi är starkt kopplad till hur väl de kan konkurrera på sin marknad, vilket betyder 

att flera källor trycker på strategins viktiga del i en organisations konkurrenskraft. 

 

Anthony et al. (2014) menar att ett företags strategi är planer om vilken riktning företaget ska 

ha, att det i viss mån är den riktning som styrelsen och ledningsgruppen i organisationen vill 

att företaget ska ha. David (2013) menar att en strategisk riktning ett företag kan ta är 

exempelvis ett inträde på en ny marknad, eller helt enkelt en viss produkt de ska sälja till sina 

kunder.  En sak som dock är viktig att ta fasta på att valet av en strategi är ett val om att välja 

bort en annan strategi, att det helt enkelt handlar om vilken väg organisationen vill ta framåt. 
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Företagets målsättning handlar om att precisera var man vill vara i framtiden och hur det är 

tänkt att ta sig dit, detta innebär alltså att det kan finnas flera vägar till samma mål (David, 

2013; Roos, von Krogh & Roos, 2004). 

 

David (2013) pratar om att de huvudsakliga frågeställningar som en organisations strategiska 

målsättning ska svara på är; var organisationen är idag, var de vill vara i framtiden och hur 

de ska kunna ta sig dit. Förändringens del i detta är, enligt David (2013), enorm. Han menar 

att ett arbete med sin strategi på ett mer proaktivt sätt, där utvärderingar och analyser av utfall 

ständigt utförs snarare än att de endast görs vid slutet på varje år eller kvartal, gör att ett 

företag kan bli mer än bara en organisation som reagerar på externa händelser. David (2013) 

menar att ett sådant arbete ger organisationerna mer kontroll över sitt öde. David (2013) är 

dock tydlig med svårigheterna med denna typ av upplägg, där framförallt kommunikation 

mellan avdelningar är av yttersta vikt. Den potentiella suboptimeringar som kan inträffa 

mellan avdelningarna är inget som gynnar företaget som helhet. Speciellt när det enligt 

Nilsson och Olve (2013) och Roos, von Krogh och Roos (2004) finns strategiska nivåer inom 

företaget, där risken kan vara stor för suboptimering. David (2013) menar att när de anställda 

är mer införstådda i det huvudsakliga målet för företaget så ökar deras villighet att arbeta mot 

dessa mål, även när de får vara involverade i förändringsarbetet ökar deras vilja att delta. 

Kommunikation och delaktighet från samtliga delar av organisationen är därför viktig för att 

få det strategiska arbetet att fungera genom hela företaget och inte bara avdelning för 

avdelning. 

 

3.1.1. Olika typer av strategier 
Nilsson och Olve (2013) menar som sagt att även om det finns en övergripande strategi i en 

organisation, kan det även finnas strategier på olika nivåer i organisationen.  Roos, von Krogh 

och Roos (2004) väljer att dela in de olika strategierna i en verksamhet i tre olika nivåer, där 

det finns en övergripande strategi, en affärsstrategi samt en funktionell strategi. Denna 

uppdelning innebär att det finns olika förhållningssätt för de anställda att utgå ifrån på de 

olika nivåerna, men att det samtidigt finns en övergripande strategisk målsättning och 

riktning som organisationen ska försöka nå och följa. Ett företags övergripande strategin, 

som Bengtsson och Skärvad (2011) samt Nilsson och Olve (2013) benämner 

koncernstrategin, handlar om den övergripande visionen och styrningen av företaget. Detta 

kan kopplas till den övergripande målsättningen som alla divisioner i företaget ska arbeta 

mot. Enligt Roos, von Krogh och Roos (2004) ska inte denna beslutsprocess decentraliseras 
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då företaget då skulle riskera att få suboptimering. Skillnad görs alltså på den strategiska 

målsättningen som görs i en viss division eller affärsenhet i organisationen (Wadström, 

2014), eller exempelvis inom en viss funktion. Även om det kan skilja sig från plats till plats 

i organisationen ska den övergripande affärsidén vara den som ligger till grund för de olika 

strategierna, så att de olika avdelningarna inte arbetar mot olika mål (Nilsson & Olve, 2013; 

Anthony et al., 2014; Roos, von Krogh & Roos, 2004). 

 

Davies (2000, refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009) menar att strategin som 

sätts i organisationen i viss mån bestämmer vilka delar av organisationen som ska användas 

för att nå de uppsatta målen, detta för att samspelet mellan de olika divisionerna exempelvis 

ska de generera det bästa resultatet för företaget som helhet. Mintzberg (1994) trycker dock 

på problematiken i att olika strategier kan förekomma i olika delar av företaget, där strategier 

dessutom kan växa fram ur olika delar av verksamheten. Mintzberg (1994) menar dock att 

strategin är viktig eftersom den tydliggör utvecklingen och riktningen för organisationen och 

dess framtida utveckling. 

 

Nästa strategiska nivå i verksamheten, affärsstrategin, handlar om ett bibehållande av 

långsiktiga konkurrensfördelar, där det allra mest centrala frågorna är de kring de varor och 

de tjänster som ska erbjudas av företaget (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Roos, von Krogh 

och Roos (2004) menar att det är viktigt att de målsättningar och strategiska inriktningar som 

sätts på affärsstrategisk nivå, eller konkurrensnivå som det också kallas, är i linje med de 

övergripande målen för hela koncernen eller verksamheten. Det även även av vikt att se till 

användningen av begränsade resurser, de val som görs av respektive avdelning på denna nivå 

gör ett val att välja bort något annat. Med detta menas att om avdelningen väljer att gå en väg 

har de inte längre möjligheten att ta en annan då det alternativ som valts kan ha gjorts på 

bekostnad av den andra. Den affärsstrategiska målsättningen brukar ofta mätas i olika 

nyckeltal, för att mäta hur väl den strategiska inriktningen som är vald presterar. Det kan då 

handla om exempelvis mått som mäter produktens eller avdelningens lönsamhet, eller helt 

enkelt vilken tillväxt produkten eller företaget har på sin marknad. Det hela handlar alltså om 

att se till vilken typ av vara eller tjänst som företaget erbjuder sina kunder på sin marknad 

(Roos, von Krogh & Roos, 2004). Men som sagt, det är viktigt att de mål som sätts är i linje 

med de övergripande målen, menar Roos, von Krogh och Roos (2004). 
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Den lägsta nivån av strategierna benämns som den funktionella nivån, detta handlar om vilket 

arbetssätt som respektive avdelning i verksamheten har (Roos, von Krogh & Roos, 2004). 

Det handlar då om olika processer som ska stödja företagets konkurrenskraft, exempelvis 

kring produktion, distribution och hur personalen hanteras. Roos, von Krogh och Roos (2004) 

menar till och med att en lyckad implementering av strategier på funktionell nivå kan vara 

nyckeln till framgång för ett företags strategi på mer övergripande koncernnivå. Det är alltså 

inte så att arbetet på funktionell nivå endast gagnar just den funktionella strategiska 

målsättningen. 

 

Indelningen av en verksamhets strategiska nivåer kan dock skilja sig åt. Nilsson och Olve 

(2013) och Bengtsson och Skärvad (2011) menar att det finns fem stycken nivåer av strategier 

inom större företag, vilka i viss mån sammanfaller med de föreställningar som Roos, von 

Krogh och Roos (2004) har gällande de olika nivåerna. Dessa fem nivåer benämns som; 

koncernstrategi, affärsområdesstrategi, divisionsstrategi, affärsenhetsstrategi och 

funktionsstrategi (Bengtsson & Skärvad, 2011; Nilsson & Olve, 2013). Koncernstrategin 

menar Bengtsson och Skärvad (2011) är den en kombination av affärs- och 

affärsområdesstrategier, där koncernen som helhet ska ha ett bättre resultat än områdena 

gemensamt. För affärsområdesstrategier handlar det om att klargöra för sin marknad samt för 

sina konkurrenter, denna nivå kan översättas till den strategiska nivå som Roos, von Krogh 

och Roos (2004) presenterar som den affärsstrategiska nivån. Den affärsstrategiska nivån kan 

också sägas vara företagets bibehållande av deras långsiktiga konkurrensfördelar. Vidare är 

divisionsstrategier ett tillägg som görs om en koncern har för många affärsenheter och 

behöver styra upp. När företagsekonomisk litteratur på området diskuterar ett företags 

strategi är det allt som oftast på affärsenhetsnivå, vilket innefattar vilken typ av produkt eller 

tjänst en verksamhet erbjuder (Bengtsson & Skärvad, 2011). Sist ser funktionsstrategierna på 

ett företag till att verksamheten ska fungera effektivt. Det ska dock noteras att det finns den 

företagsekonomiska litteratur som endast delar in de olika nivåerna i  två faser; 

koncernstrategi eller affärsstrategi. Skillnaden här blir då att koncernstrategin, återigen, är på 

en mer övergripande nivå medan affärsstrategin går mer på djupet inom en viss affär eller del 

av verksamheten (Bengtsson & Skärvad, 2011). 
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3.1.2. Uppkomst av strategier 
Nilsson och Olve (2013) menar att uppkomsten av strategier har sitt ursprung i omvärlden, 

samt i företagets affärsidé. Bengtsson och Skärvad (2011) menar att tillsammans med 

affärsidén, samt analyser av både omvärld och företaget själv kan sedan en strategisk riktning 

formuleras och sedermera även implementeras i företaget. Att det är just analyser kring 

företagets olika styrkor och svagheter som är viktiga att ta fasta på när dess strategi bestäms 

är något som flera författare är överens om. Roos, von Krogh och Roos (2004) trycker 

återigen på frågeställningarna om var företaget vill befinna sig, samt hur de vill ta sig dit. 

Detta är grunden i företagets affärsidé och strategi. Det handlar alltså om val och olika vägar 

för att nå ett för verksamheten gemensamt mål (Roos, von Krogh & Roos, 2004). 

 

Anthony et al. (2014) och Johnson, Whittington, Scholes, Angwin och Regnér (2014) har 

valt att dela upp strategin i två olika huvudgrupper, beroende på hur strategierna uppkommer 

i verksamheten. De två begrepp som diskuteras är deliberate (övervägande) samt emerging 

(framväxande). Impulsen att göra en förändring i verksamhetens strategi kommer alltså 

antingen från det externa eller det interna i verksamheten, vilket betyder att den information 

som ligger till grund för dessa beslut antingen har sitt ursprung inifrån eller utifrån 

organisationen (Mintzberg & Waters, 1985; Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998; David, 

2013; Anthony et al., 2014). 

 

Det mer övervägande ursprunget för den strategiska planeringen innebär att den strategi som 

ska användas bestäms och planeras i förväg, för att sedan användas som organisationens 

handlingsplan (Anthony et al., 2014). Strategin skapas utefter de styrkor som organisationen 

ser sig ha, där både intern och extern input till denna beslutsprocess är viktig. Michael Porter, 

en av huvudfigurerna inom den företagsekonomiska forskningen kring strategi, menar att ett 

företags strategi ska vara baserad på strukturen på den marknad som företaget agerar på, där 

det viktigaste är att differentiera sig jämfört med sina konkurrenter. Han menar att ett företag 

antingen kan differentiera sig med hjälp av en överlägsen prissättning eller genom en 

differentierad produkt (Porter, 1980). Anthony et al. (2014) menar att den mer övervägande 

strategiska planeringen litar mycket på systematiska analyser där de beslut som tas ofta är 

väl genomarbetade av personer med handlingskraft i organisationer. 

 

Den mer framväxande strategiska planeringen skiljer sig ganska mycket åt från det ovan 

beskrivna övervägande perspektivet. Detta perspektiv handlar snarare om att organisationen 
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anpassar sig efter sin nuvarande situation och de problem som de stöter på längs vägen är det 

som formar organisationen och dess strategiska riktning. Bakgrunden till denna inriktningen 

är att det är svårt att förutse hur strategier ska falla ut och hur de ska fungera i verkligheten, 

att de prognoser som företaget har arbetat länge med inte visar sig fungera (Anthony et al., 

2014; Mintzberg, 1994). 

 

Den mer framväxande varianten av den strategiska planeringen (Johnson et al., 2014; 

Anthony et al., 2014) kan sägas vara mer flexibel än den mer planerande och förutbestämda 

övervägande strategiska planeringen, vilket isåfall skulle vara ett argument för företag att 

använda sig av denna formen av planering för att kunna handskas med den så kallade 

föränderliga omvärlden. Svårigheter för företagsledningen och de beslutsfattande personerna 

i företag att planera och förutse de eventuella problem som uppstår utgör fler argument för 

användandet av en mer framväxande planering av en organisations strategi. Wadström (2014) 

menar att de framväxande strategierna lutar sig mer mot förändring och att dessa är mer 

lämpade för det moderna företagsklimatet. Risken finns att de övervägande strategierna blir 

på kort sikt, något som inte blir fallet på samma sätt ifall strategierna växer fram genom de 

anställdas beteenden och ständigt utvärderas och försöker utvecklas. Det går inte att blunda 

för det som händer runt om organisationen, vilket är något som mer framväxande strategier 

tar fasta på och försöker att hantera så bra som möjligt (Wadström, 2014). 

 

Anthony et al. (2014) menar att en av de viktigaste sakerna med en organisations strategi är 

det sättet som den utvecklar hanteringen av de problem som organisationen ställs inför, detta 

utgör de handlingsplaner som då används i dessa situationer. Det är dock inte så att alla 

företag väljer antingen den ena vägen eller den andra, utan ofta är det en kombination av de 

två tillvägagångssätten som är det mesta framgångsrika för organisationer att använda sig av. 

Ofta blir det en kombination av den planerade och den framväxande strategin som blir den 

realiserade strategin (Wadström 2014). De två perspektiven är inte ömsesidigt uteslutande 

utan kan som sagt med fördel kombineras och användas som komplement till varandra 

(Mintzberg, 1994; Anthony et al., 2014). Mintzberg (1994) menar även att det i förväg är 

omöjligt för organisationerna att se vilka problem och situationer de kommer hamna i 

framöver, vilket kan göra det svårt för organisationer att helt förlita sig på den planerade och 

övervägande strategin. 
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3.1.3. Den strategiska processen  
Hur den strategiska processen ser ut finns det många olika teorier om. Det som är gemensamt 

med de olika teorierna är att det är verksamhetens affärsidé och vision som är grunden till 

vilken strategi det är som ska formuleras och sedermera implementeras i organisationen 

(Kotler & Keller, 2011; Nilsson & Olve, 2013). Därifrån ser dock processen för den 

strategiska formuleringen mer komplicerad ut. Nilsson och Olve (2013) menar att det finns 

olika faser vid utformningen av en organisations strategi. De tre huvudsakliga stegen i denna 

modell är Analys, Strategiformulering och Genomförande. Det handlar alltså om att 

analysera den givna situationen och den strategi som är planerad att utföras och 

implementeras, för att sedan formulera hur strategiplanen ska se ut och sedermera utföra den 

planerade förändringen. David (2013) beskriver de tre steg som formulering, implementering 

och utvärdering. Strategin formuleras, den implementeras i verksamheten och när detta väl 

utförts sker en utvärdering för att se till hur utfallet har blivit och hur det kan förbättras i 

framtiden. Kotler och Keller (2006, refererad i Bengtsson & Skärvad, 2011) menar att baserat 

på verksamhetens affärsidé sätts den strategiska målsättningen, men att detta också påverkas 

av en analys av företagets omvärld, men även en analys av företaget självt. Baserat på dessa 

analyser görs sedan en strategisk formulering. Efter detta sätter företaget en handlingsplan, 

planen utförs som följs av en utvärdering.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Strategiprocessen  
(Kotler & Keller, 2006 refererad i Bengtsson & Skärvad, 2011) 

 

Bengtsson och Skärvad (2011) menar dock att det inte alltid är denna typ av formella väg 

som används i dessa beslutssituationer, att det ofta kan handla mer om intuition och 

opportunism från företagsledningens sida. Figur 3.1 ovan beskriver hur strategiprocessen ser 

ut, enligt Kotler och Keller (2006, refererad i Bengtsson och Skärvad, 2011). De illustrerade 
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pilarna i figuren som pekar uppåt mot de olika faserna är ett sätt att visa på hur utvärdering 

och feedback sker kontinuerligt i processen och inte bara mot slutet av densamma (Bengtsson 

& Skärvad, 2011). 
 

Den inledande fasen av den strategiska utformningen, den fasen som Nilsson och Olve (2013) 

har valt att kalla den analytiska fasen och David (2013) för den fasen där strategin formuleras, 

handlar om att analysera den situationen som företaget befinner sig i samt vilken typ av 

förändring som är menad att utföras. Den första fasen handlar helt enkelt om att lägga fram 

en planerad målsättning och inriktning, det innebär också att i detta läge identifiera både 

styrkor och svagheter i organisationen för att på bästa sätt formulera långsiktiga och färdiga 

målsättningar som företaget sedan ska försöka att efterfölja och uppnå (David, 2013). David 

(2013) menar att externt ska företag titta på möjligheter och hot, medan de internt ska kolla 

till styrkor och svagheter. En inriktning kan exempelvis vara att en fråga om hur företaget 

ska allokera sina resurser, eller om det är en ny marknads som de ska gå in på. Något som 

dock är viktigt i detta skede är att tänka på att företag inte har obegränsat med resurser, vilket 

betyder att valet av strategisk inriktning blir ett viktigt vägval som innebär att de väljer bort 

andra potentiella strategier (David, 2013). När väl den strategiska riktlinjen är vald, har 

företaget också valt en viss struktur som de ska använda sig av en längre tid. Vägvalet här 

blir alltså väldigt viktigt för ett företags välmående (David, 2013). Nilsson och Olve (2013) 

menar att när rätt information är insamlad och en strategisk riktning är bestämd, så är det upp 

till ekonomistyrningen i företaget att försöka realisera dessa strategier på bästa sätt. 

 

Den strategiska målsättning som sedermera formuleras brukar enligt Anthony et al. (2014) 

vanligtvis användas i en organisation mellan tre till fem år. Andra källor trycker samtidigt på 

hur viktigt det är att ständigt utveckla den strategiska målsättningen och att denna är något 

som behöver utvecklas och ständigt omformuleras för att kunna hantera de förändringar som 

sker i organisationens omvärld (David, 2013; Harvey, 1988 refererad i Martinez Zamarano 

& van Bohemen, 2009). Det ska dock sägas att det är ovanligt att företag utvecklar sin 

strategiska målsättning för en kortare tidshorisont än tre år (Anthony et al., 2014). Detta leder 

oss in på det huvudsakliga ämnesområdet för denna studie, nämligen hur företag arbetar med 

att förändra sin strategiska riktning. 

 

 

 



3. Teori 

 3-32 

 

3.2. Strategiska förändringar 
Tidigare i detta avsnitt har vi diskuterat begreppet strategi och att förändra ett företags 

strategiska riktning kan vara ett viktigt verktyg för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad, 

vilket leder in på begreppet strategisk förändring. Dufour och Steane (2006, refererad i 

Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009) menar att definitionen av en strategisk förändring 

är en handling som realiserar en ny strategisk riktning i företaget. Fiss och Zajac (2006, s. 

1173) definierar en strategisk förändring som en “alternation in an organization’s alignment 

with its external environment”, det vill säga en förändring i en organisations anpassning till 

dess yttre miljö. Det kan både handla om större förändringar och små justeringar av den 

nuvarande strategin. Nilsson och Olve (2013) säger att det finns många olika former av 

strategiska förändringar för samma typ av strategi, där vi tidigare nämnt att det kan finnas 

strategiska inriktningar på olika nivåer i företaget. Även om den grundläggande strategin är 

densamma finns det många olika tillvägagångssätt för att kunna realisera denna. Området 

strategisk förändring har på senare tid varit i fokus både när det gäller forskning kring strategi 

men även om organisationsstrukturer i stort (Johansson & Heide, 2008; Fiss & Zajac, 2006). 

 

Johansson och Heide (2008) menar att det är ett tecken på att en organisation är omodern och 

stagnerande om det är så att denna inte arbetar med förändring, vilket än mer lägger vikt vid 

dessa saker även för företagets bild utåt sett. David (2013) betonar vikten av kontinuerlig 

förändring som en nyckelfaktor för en organisations strategiska planeringsarbete, David 

(2013) menar även att grunden i strategiska förändringar handlar om att ständigt vara beredd 

på förändringar i sin omvärld, men även det som sker internt i organisationen. Strategiska 

förändringar kan därmed bli ett verktyg för att hantera en föränderlig omvärld och för att 

fortsätta ha konkurrenskraft (Anthony et al., 2014; Wadström, 2014, Appelbaum, St-Pierre 

& Glavas, 1998). I och med att företagets strategi är direkt kopplad till dess konkurrenskraft, 

blir detta arbetet enormt viktigt (Porter, 1985; Mintzberg et al., 2003). Detta innebär att 

arbetet med att formulera nya strategiska riktlinjer och att realisera dessa är något som 

behöver ske löpande i verksamheten, också att denna process inte är något som har en tydlig 

slutpunkt utan något som verksamheten får arbeta med kontinuerligt för att utvärdera och 

förändra, där det finns en korrelation mellan de företag som arbetar ständigt med strategiska 

förändringar och de företag som når framgång på lång sikt inom sitt område (David, 2013). 

Inlärning och anpassning för företaget blir här viktig, där deras förmåga att hantera 

förändringar blir en viktig konkurrensfördel (Wadström, 2014).  
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Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) presenterar två tillvägagångssätt för strategiska 

förändringar att utföras, reaktivt eller proaktivt. Det hela handlar om på vilka grunder som 

en organisation går in i en situation där den strategiska förändringen sker. Antingen tvingas 

organisationen till en anpassning och förändring, eftersom situationen kräver en förändring 

för organisationen att överleva. Eller så har organisationen förutsett de förändringar som 

krävs och kan därmed anpassa organisationen utefter de nya kraven som ställs på den 

(Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). Impulsen att förändra ett företags strategiska 

inriktning är ofta något som uppstår på grund av antingen ett hot eller en möjlighet, menar 

Anthony et al. (2014). En förändring i företagsledningen på ett företag kan även det vara en 

utlösande faktor, där den nya ledningen vill sätta sin prägel på organisationens strategiska 

inriktning. Pearson och Saunders (2009) menar att oavsett detta kan de förändringar som sker 

både arbetas fram fort, eller mer långsamt och successivt.  

 

Goksoy (2015) menar att strategiska förändringar förändringar exempelvis kan vara ett 

inträde på en ny marknad, men också en förändring i organisationens struktur genom 

exempelvis förändringar i kunderbjudandet och sitt sortiment. Det kan även handla om olika 

förändringar vid olika typer av strategisk nivå, dessutom. Exempelvis kan en förändring alltså 

innebär en förändring i företagets kunderbjudande, det vill säga vilket sortiment av produkter 

och tjänster som verksamheten erbjuder sina kunder. När denna typ av förändring sker är det 

i regel på den affärsstrategiska nivån som den sker. För att bli mer konkurrenskraftiga kan en 

utveckling av nya eller sina nuvarande produkter vara en bra väg att gå. Ett företags 

produkter/marknadsinriktning definierar i detta fallet helt enkelt den riktning som 

verksamheten har, vilket kan anses till och med vara en bättre markör på vilken riktning ett 

företag har än att nämna vilken bransch som den tillhör (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

 

3.2.1. Anställdas roll vid strategiska förändringar  
Förändringen i organisationens strategiska riktning är inte bara något som påverkar 

beslutsfattare, utan Wadström (2014) menar att de anställdas roll i detta kan vara stor. 

Pearlson och Saunders (2009) anser att det är viktigt för företagare att se till de anställdas 

vilja och öppenhet mot förändringar när de ska ske. Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) 

menar att entreprenörskap ska uppmuntras inom de olika avdelningarna i en organisation 

genom att använda sig av belöningssystem, samt genom att uppmuntra till ett riskbenäget 

beteende. Detta menar Wadström (2014) är något som tyder på att det är viktigt att ta tillvara 
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på de anställdas och deras idéer i sitt förändringsarbete, eftersom det i viss mån är de som 

ska förändra sitt arbetssätt när väl förändringen ska realiseras i organisationen. Det ska dock 

sägas att inte alla dessa förbättringsförslag är strategiska eller innebär strategiska 

förändringar. Dock, företag som involverar fler i sina processer och tar tillvara på den input 

som redan finns i organisationen är också företag som kan lyckas bättre på lång sikt, än 

företag som inte gör det. För att utvecklas behöver en organisation förändras (Johansson & 

Heide, 2008; David, 2013; Harvey, 1988 refererad i Zamarano & van Bohemen, 2009), så 

där kan de anställda få en viktig del att spela i detta arbete (Wadström, 2014). 

 

3.3. Ekonomistyrningens roll vid strategiska förändringar  
När vi tidigare diskuterade begreppet strategi fastslogs även att det är med hjälp av företagets 

ekonomistyrning som strategierna kan implementeras i verksamheten. Detta är den klassiska 

bilden av hur förhållandet mellan strategi och ekonomistyrning ser ut, att ekonomistyrningen 

finns till för att förverkliga och realisera de strategiskt uppsatta målen (Anthony et al., 2014; 

Simons, 1995). Enligt figur 3.2 kan vi se hur det formella styrsystemet är uppbyggt enligt 

denna teorin. Vi har i den översta delen av figuren, den strategiska nivån, där vi bestämmer 

vilken riktning som verksamheten ska ha. Det som bestäms då är det som tidigare diskuterats 

i form av visionen för företaget som helhet. Som vi kan se är omfattningen av frågor på den 

strategiska nivån stor, medan antalet frågor är relativt litet. Detta betyder att de frågor som 

finns på den strategiska nivån är mer övergripande för verksamheten. Ofta förändras inte den 

strategiska riktlinjen eller affärsidén lika löpande som de övriga två nivåerna, vilket den 

streckade linjen runt toppen av pyramiden indikerar. 

 

Nästa del i figur 3.2 är den taktiska nivån, där företaget bestämmer hur strategin ska realiseras 

i verksamheten. Det är även här som budgetering, prognoser samt mätning av lönsamhet och 

likviditet i verksamheten sker, för att kunna säkerställa att arbetet fortgår som det är tänkt 

(Nilsson & Olve, 2013). När det gäller antalet frågor ser vi att det här är medel på både antalet 

frågor och frågornas omfattning, vilket betyder att de är lite mer på detaljnivå än den 

strategiska nivån, menar Nilsson och Olve (2013). 
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Figur 3.2 Strategisk, taktisk och operativ nivå 
 (Nilsson & Olve, 2013, s. 39) 

 
Den tredje och sista delen i figur 3.2, den understa, är den operativa nivån. Här är antalet 

frågor stort, men omfattningen liten, vilket betyder att det finns många frågor sett till antalet, 

men de som finns sker på detaljnivå. Den operativa nivån handlar om det som ska ske 

operativt i företaget, det vill säga vad som ska utföras just här och nu av de anställda i 

företaget, exempelvis vad företaget ska producera för produkter just idag (Nilsson & Olve, 

2013). Varje nivå i figuren har sedan olika delar. Där handlar det om målsättningar, 

handlingsplaner och uppföljning, vilka finns med i samtliga tre nivåer i figuren (Nilsson & 

Olve, 2013). Det finns även en diskussion om att dessa system och nivåer börja försvinna 

mer och mer, till förmån för en mer dynamisk och föränderlig miljö i företagen. 

 

Det förhållande som beskrivs i figur 3.2 ovan brukar benämnas som att ekonomistyrningen 

används diagnostiskt, det vill säga att ekonomistyrningen finns till för att realisera de 

strategiska målsättningarna som sätts på högre nivå. Det brukar benämnas som att 

styrsystemet används top-down, det vill säga uppifrån och ned. Detta är något som 

förespråkas i situationer där förändring sker men på ett styrt sätt, där omprövningar och 

korrigeringar i strategin inte är aktuellt (Nilsson & Olve, 2013). Den klassiska synen är just 

att ekonomisystemet finns till för att implementera strategier, vilket är det som det 

diagnostiserande systemet tar fasta på (Simons, 1991). Simons (1991) menar att strategierna 

allt som oftast antingen arbetas fram eller godkänns av de högsta cheferna på företaget, för 

att sedan föras nedåt i organisationen. Formella system finns sedan till för att personerna i 
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ledningsgruppen ska kunna göra korrigeringar ifall resultaten uteblir (Simons, 1991; Simons, 

1994). Simons (1995) menar även att det största fokuset i ett diagnostiskt styrsystem ligger 

på resultat. Detta kan dock medföra risker, såsom ett för stort fokus på siffror och stora 

vinstmarginaler på kort sikt. Syftet med detta system är dock, enligt Simons (1994), att skapa 

motivation samt för att se till att organisationens strategiska målsättningar nås på bästa sätt. 

Som ett led i detta blir det viktigt att studera verksamhetens kritiska framgångsfaktorer. 

 

Men, det är inte bara på det sättet som det fungerar. Förhållandet kan även vara motsatsvis, 

att ekonomistyrningen istället ger upphov till nya strategiska inriktningar och att figur 3.2 

istället kan ses upp-och-ner, det vill säga att figuren istället ses som bottom-up, nedifrån och 

upp. Detta betyder att det är den operativa nivån som är det första steget och att detta leder 

till nya strategier genom den operativa nivåns involvering. Detta brukar benämnas som att 

ekonomistyrningen används interaktivt (Anthony et al., 2014; Simons, 1995; Nilsson & Olve, 

2013). I en föränderlig situation kan ett mer interaktivt tänk vara fördelaktigt, menar Nilsson 

och Olve (2013), eftersom detta sättet involverar fler delar av företaget att utföra 

korrigeringar av strategin. Det är inte endast finansiella tal som används i dessa situationer, 

utan det kan även vara icke-finansiell information som företaget arbetar med (Nilsson & 

Olve, 2013; Anthony et al., 2014).  

 

Syftet med ett mer bottom-up-tänk gällande verksamhetens ekonomistyrning är att skifta 

fokus till strategiska osäkerheter, vilket ska leda till nya initiativ och strategier i företaget 

(Simons, 1994). Att skifta fokus från resultat till en mer lärande process, menar Simons 

(1995), är viktigt. Simons (1995) menar även att delar av ekonomistyrningen kan användas 

interaktivt, ifall de väljer att se det mer bottom-up och involverar fler personer i processerna. 

För att även företagsledare och personal på högre positioner ska bli mer involverad menar 

Simons (1991) att dessa ska använda sig av kontrollsystem på en daglig basis. Simons (1991) 

menar även att det är viktigt för dessa personer att personligen delta i dessa processer, att 

ständigt involvera sig själv i besluten som fattas av andra anställda. Simons (1991) trycker 

på fyra stycken förhållanden som gäller i en organisation som använder sig av ett interaktivt 

system; 
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I. Den information som genereras av verksamhetens ekonomistyrning hanteras frekvent 

av de högsta cheferna. 

II. Processerna inom företaget kräver att de ofta ses till från högre chefer på alla nivåer 

i företaget. 

III. Den information som genereras i verksamheten diskuteras i möten mellan de olika 

anställda, både på vanlig personalnivå men även på chefsnivå. 

IV. Företagets interna processer är i behov av att kontinuerligt utmanas och debatteras, 

med hjälp av insamlade data men också handlingsplaner. 

 

Företaget använder sig sedan av signaler för att uppmuntra ett beteende som innebär att 

information samlas in och används, där mycket av användandet handlar om att förstå 

verksamheten och processerna bättre (Simons, 1991). Detta leder till att chefer på företag 

som använder sig av sitt styrsystem på ett interaktivt sätt kan få en organisation som lär sig 

och därmed skapa en organisation där strategiplanering och skapandet av dessas genomsyrar 

hela verksamheten. Detta är ju ett tillvägagångssätt som ofta leder till nya strategier, menar 

Simons (1995). Simons (1994) poängterar även att alla diagnostiserande 

ekonomistyrningssystem kan bli interaktiva, genom kontinuerlig uppmärksamhet från 

beslutsfattare och chefer, samt genom att flytta fokus mot lärande och dialoger i 

organisationen. Simons (1995) menar att företagets ekonomistyrning har lika mycket med 

den strategiska formuleringen som den har med dess implementering att göra, vilket 

poängterar både vikten av det diagnostiserande och det interaktiva systemet. 

 

3.4. Beslutsunderlag 
Tidigare diskuterades förhållandet hur ekonomistyrningen i ett företag antingen kan fungera 

som top-down eller bottom-up, vilket innebär olika typer av beslutsunderlag och motivation 

för beslut om strategiska förändringar i företaget (Nilsson & Olve, 2013). Det 

beslutsunderlag som kan användas vid beslut om strategiska förändringar har sitt ursprung 

antingen inifrån verksamheten, eller utifrån densamma. Det finns många faktorer som kan ha 

både positiv och negativ påverkan på ett företag och dess välmående, både internt och externt, 

vilket blir en del av det som företaget måste förhålla sig till (Appelbaum, St-Pierre, Glavas, 

1998; Nilsson & Olve, 2013; David, 2013). Det kan vara en viktig egenskap som företag att 

kunna vara flexibla nog att hantera och reagera på händelser som sker, både i sin omvärld 

men också internt. Förmågan att anpassa sig efter det som händer kan vara det som avgör ett 
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företags överlevnad (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). Det finns således olika typer av 

information att grunda dessa beslut på, vilka kan samlas in genom en mängd olika typer av 

analyser och mätningar. Att kunna utnyttja informationen beskrivs i denna kontext som en 

strategisk resurs som blir väldigt viktigt för företaget, menar Nilsson och Olve (2013). 

Informationen kan både röra det som hänt, men också prognoser för framtiden (Nilsson & 

Olve, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Strategisk, taktisk och operativ nivå (utökad)  

(Nilsson & Olve, 2013, s.54) 

 

Ovan bifogade figur är likadan som den som tidigare presenterades, men här har ser vi ett 

tillägg för den typ av information används vid de olika nivåerna i styrsystemet. Den vänstra 

delen av figur 3.3 illustrerar alltså den tidigare beskrivna styrmodellen, medan den högra är 

informationssystemet i ett företag. Styrningen i företaget kan alltså generera denna typ av 

information, lika väl som den kan bearbeta den. På den översta delen, den strategiska nivån, 

ser vi att den externa informationen i form av information kring företagets konkurrenter samt 

teknologisk utveckling är viktig, samtidigt som den interna delen består i lönsamhetsmått för 

de olika områdena företaget befinner sig på (Nilsson & Olve, 2013). Det kan handla om 

konkurrenter som förändrar sitt beteende, eller nya regleringar och lagar från staten som berör 
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företaget (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). Vidare ser den taktiska nivån till intern 

information i form av lönsamhet per produkt, snarare än mer övergripande som på den 

strategiska nivån. Resultat och kassaflöde på detaljnivå är även det viktiga här. Den externa 

delen handlar analyser kring sin marknad, i form av andelar men också tillväxten. På den 

lägsta nivån, den operativa, handlar det mer om funktioner och flöden från den interna miljön, 

här är den externa miljön inte lika relevant (Nilsson & Olve, 2013). Vi kan av figur 3.3 utläsa 

att ju högre upp i kedjan vi kommer, desto mer extern information är det som används, medan 

det på detaljnivå snarare handlar om intern information (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Appelbaum och Vecchio (1995, refererad i Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998) summerar 

det som att de allra vanligaste krafterna bakom strategiska förändringar är ny konkurrens på 

sin marknad, teknologiska framsteg eller nytt ledarskap i form av en ny chef eller VD som 

vill sätta sin prägel på verksamheten. Det kan även vara så att det finns en ny framtagen 

vision inom företaget, eller en sammanslagning med ett annat företag, som påverkar de 

strategiska beslut som tas (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). Det är alltså både intern 

och extern information kan ligga till grund för dessa beslut (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Åsikterna gällande de grunder företag fattar strategiska beslut på går dock isär (Pearlson & 

Saunders, 2009). Det finns de som anser att avancerade analyser är något som sällan används, 

utan att det snarare är någon typ av magkänsla eller intuition som är det som ligger bakom 

beslut om strategiska förändringar. Nilsson, Petri och Westelius (2016) menar just att 

magkänsla eller egna preferenser är något som inte är ovanligt som grund för strategiska 

beslut. Pearlson och Saunders (2009) menar att det endast är viktigt att grundläggande arbeta 

med arbetet inför en planerad strategiska förändring, att det endast handlar om en förståelse 

om de aktuella nyckelmått och grundflöde i situationen. Varför det ser ut såhär är svårare att 

svara på, men David (2013) menar att det exempelvis kan handla om lathet men också 

tidsbrist. Mycket handlar om hur organisationen och de anställda arbetar med dessa typer av 

saker, för att på bästa sätt vara strukturerade för att kunna förändras. 

 

Tidsbrist, lathet eller otillräckligt med kunskap eller information för dessa situationer kan 

alltså vara något som gör att organisationer endast använder sig av sin magkänsla eller 

intuition i dessa situationer (David, 2013). Mintzberg (1994) trycker på hur svårt det kan vara 

att förutse hur strategiska riktlinjer ska falla ut och fungera i realiteten, vilket gör att många 

prognoser visar sig vara felaktiga. Det finns även andra fallgropar att hamna i, även fast 
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organisationen frekvent arbetar med strategiska förändringar. David (2013) presenterar ett 

par exempel på saker som kan ske organisationer som arbetar med strategiska förändringar, 

vilket i relation till de lovsånger som tidigare sagts om begreppet kan ses som baksidan med 

att arbeta med förändringar i sin organisation. Ofta är det väldigt komplexa situationer dessa 

företaget hamnar i (David, 2013). Exempelvis kan det vara att företag agerar för snabbt och 

fattar beslut som inte är väl genomtänkta, eller att processerna riskerar att bli för styrda och 

därmed förlora värdefull kreativitet och flexibilitet. 

 

Synen på den information som ska samlas in och bearbetas vid beslut om strategiska 

förändringar som något irrelevant och tidskrävande styrks dock inte av alla forskare på 

området. Det finns många som hävdar att omfattande och genomarbetade analyser är det enda 

rätta beslutsunderlaget för dessa situationer. Det finns många beståndsdelar i det som sker i 

ett företags miljö, både på mikro- och makronivå, att studera inför att ett beslut ska tas. Att 

helt förlita sig på någon form av personliga preferenser eller magkänsla är därmed inte att 

föredra, utan att grundliga analyser är det som ska ligga till grund för beslut om strategiska 

förändringar (Nilsson & Olve, 2013; Jenkins & Williamson, 2016). Nilsson och Olve (2013) 

menar att det vanligaste är att företag använder sig både av sin erfarenhet, det vill säga den 

praktiska erfarenheten som företaget har fått under sina år i branschen, i kombination med 

mer analytiska sammanställningar. 

 

3.4.1. Extern information 
Vid strategiska analyser menar Roos, von Krogh och Roos (2004) att det är kartläggningen 

av företags konkurrensposition och utveckling som utgör bakgrunden. De menar att det vid 

strategiarbeten är den förberedande strategiska analysen som oftast är den mest tidskrävande 

delen av processen, de pekar däremot på att det är denna form av investeringar som i de flesta 

fall ger en mycket bra avkastning har visat sig leda till en högre kvalitet på strategiarbetet. 

Upplägget av analysen varierar men det första de flesta organisationer behöver ta hänsyn till 

är en komplex omgivning, detta kan medföra en försvårande förståelse för vilka element som 

utgör underlag för strategiska beslut, samt dess påverkan på beslutet (Roos, von Krogh & 

Roos, 2004). Enligt Roos, von Krogh och Roos (2004) finns det två externa analyser som är 

av vikt för företag när de ska kartlägga sin omgivning, PEST-analys och Porters analys av 

konkurrenskrafter. De menar även att dessa två analysmodeller är av vikt vid strategiska 

förändringar. Anthony et al. (2014) pekar även på hur viktig en så kallad SWOT-analys kan 

vara i dessa situationer, för att kunna kartlägga sin omvärld och vilka hot och möjligheter 
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som företaget har. Analyserna hjälper företaget att bilda sig en uppfattning av sin omvärld på 

både en mikro- samt makronivå, analysmetoderna genererar generellt data av en kvalitativ 

art.  

 

Som tidigare nämnt sker datainsamlingen på den taktiska nivån både externt och internt 

(Nilsson, Olve & Parment, 2010) där den externa informationen varierar mellan både 

kvalitativ och kvantitativ insamling och tolkning av data. Beroende på bransch och 

differentiering av produkter varierar konkurrensförhållandena. Detta är ett resultat av 

strategier och beslut hos olika aktörer där det varierar i antal bestämmande aktörer beroende 

på marknadsförhållandena (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Roos, von Krogh och Roos 

(2004) pekar även på att eftersom det är kunden som betalar för de varor/tjänster som företag 

ger ut är det även kunden som skapar underlaget för företagets existens och framtid. De menar 

därmed att det är viktigt för företag att utveckla en hög förståelse för vilka deras kunder är 

och sträva efter att tillfredsställa dessa. Detta påverkar i sin tur alla de beslut som fattas inom 

företaget. Denna information om kunderna samlas in både genom externa kanaler, där 

företaget ser till konkurrenternas produkter och försäljningen av dessa kontra sin egen och 

därmed skillnaderna mellan produkterna, och interna kanaler, som fokusgrupper bestående 

av personer inom deras segment (Roos, von Krogh & Roos, 2004). 

 

Det är enligt Roos, von Krogh och Roos (2002) viktigt att identifiera vad som, i kundens 

uppfattning, skapar mervärde till produkten. Detta för att företag ska kunna skapa sin en 

överblick över vilka attribut som kunderna efterfrågan med deras vara. Detta kan ge företaget 

en bild, på ett tidigt stadie, om en förändring är värdeskapande eller om den behöver 

revideras. Att analysera de värdeskapande aktiviteterna inom en organisation och samtidigt 

se till vad andra lyckade företagare gör inom andra branscher är inte alltid enkelt. 

Benchmarking är ett verktyg som underlättar detta och är även av vikt vid strategiformulering 

(Roos, von Krogh & Roos, 2004). 
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3.4.2. Intern information 
En central del av företags interna analyser är analysen av den strategiska kapaciteten (Roos, 

von Krogh & Roos, 2004). Vid analysen av den strategiska kapaciteten ser företaget till, 

Värdeskapandeanalys (resursöversikt), Komparativ analys (historisk analys, normer och 

praxis), Värdering av balans (portföljanalys), Analys av företagets prestationsförmåga 

(tableau de bord och bsc) samt identifiering av nyckelförhållanden (SWOT) (Roos, von 

Krogh & Roos, 2004).  

 

Ursprungssyftet med en värdekedja var att finna platser i produktionsprocessen som kunde 

förbättras, detta förändrade Michael Porter för att istället använda modellen till att avslöja 

företagets konkurrensfördelar (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Porter menar att ett företags 

värdekedja avspegla dess historia, företagets strategi, tillämpningen av strategin samt hur 

aktiviteter inom företaget finansieras (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Genom att analysera 

värdeskapandet i företaget uppmuntrar en komparativ analys företagare att kritiskt granska 

organisationens interna resurser och den egna organisationen, detta hjälper företaget att förstå 

de värdeskapande aktiviteterna samt sambanden dem emellan. Detta är i sin tur ett hjälpmedel 

för företaget att behålla och förbättra sina konkurrensfördelar (Roos, von Krogh & Roos, 

2004). 

 

Den komparativa analysen delas in och fokuserar på flera områden inom företaget, bland 

dessa är historisk analys, branschnormer och ”bästa praxis” (Roos, von Krogh & Roos, 

2004:175 – 176). Genom en historisk analys kan företaget identifiera viktiga förändringar 

som skett samt kartlägga trender (Roos, von Krogh & Roos, 2004). För strategiska beslut 

gällande utbud av varor och tjänster innebär detta att företagare kan se tillbaka till historiska 

händelser och använda denna data i beslutet av implementering av en ny eller förändrad vara 

eller tjänst. För att komplettera den historiska analysen kan företag använda sig av allmänna 

och starka branschnormer. Detta underlättar för företaget att se över sina resurser och 

utvecklingsområden (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Viktigt att tänka på enligt Roos, von 

Krogh och Roos (2004) är att när företagare ser till branschnormer ska de göra detta kritiskt. 

Något som fungerar för vissa företag betyder inte att det kommer att fungera för andra 

företag, det är även viktigt att ta olika branscher i beaktning. När det gäller ”bästa praxis”, 

även benämnt benchmarking, är huvudpoängen enligt Roos, von Krogh och Roos (2004:176) 

att ”förstå det teoretiska och praktiska fundament som ligger till grund för själva processen”. 

Det är således viktigt att se till vad andra framgångsrika organisationer gör och ser till, men 
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Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att företagen ska använda sig av ett kritiskt tänkande 

när de ser till dessa företag. Nilsson och Olve (2010) pekar däremot på att det är viktigt att 

se till de interna samspelen för att besluta om den mest attraktiva inriktningen för företaget. 

De menar att det är viktigt för företag att finna nyttomaximering internt innan man vänder 

sig utanför organisationen. 

 

Idag räcker det inte med att enbart se till rent ekonomiska dokument, utan företag behöver se 

till andra modeller som mäter företagets prestationsförmåga (Roos, von Krogh & Roos, 

2004). De menar att det företag kan se på vad resurserna presterar och inte enbart vilka 

resurser som finns tillgängliga för företaget. För organisationer är detta av vikt för att de ska 

veta vad de behöver utveckla, för att på detta vis nå sina mål (Roos, von Krogh & Roos, 

2004). Enligt den interaktiva ekonomistyrningen är ekonomistyrningen till för att förfina 

befintliga eller utveckla nya strategier. Nilsson och Olve (2010) menar att detta görs med 

hjälp av just det balanserade styrkortet, strategikartor implementeras till följd av det 

balanserade styrkortet. Dessa två metoder utvecklar mål och mått för att kunna följa upp 

strategin som de är baserade på. Det gäller även för organisationen att se till hur strategin 

överensstämmer med företaget och dess styrkor och svagheter. Detta kan göras genom en 

SWOT-analys där företag avgör om de kan möta kommande utmaningar och förändringar 

(Roos, von Krogh & Roos, (2004).  
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3.5. Konceptuell modell 
Den konceptuella modell som presenteras som en avslutning och sammanfattande bild av 

studiens teoriavsnitt är uppdelad i två figurer, en mer övergripande om processerna kring 

beslut om förändringar kring ett företags strategiska riktning, samt en ytterligare som mer 

förklarar ekonomistyrningens roll vid dessa processer och beslut. Den mer övergripande 

bilden, figur 3.4 nedan, tar sin utgångspunkt i figur 3.1 (Kotler & Keller, 2006 refererad i 

Bengtsson & Skärvad, 2011), vilken beskriver de olika stegen i processen för att utföra en 

strategisk förändring i ett företag. Syftet med figur 3.4 är att ge en sammanfattande bild av 

studiens teoretiska kapitel, där vi till vänster kan se det inledande steget i processen där 

företagets strategiska riktlinjer är bestämda utifrån den övergripande visionen eller 

affärsidén.  

 

Det som sker sedan är att det sker en initiering av en strategisk förändring i företaget, där 

initieringen kan ske antingen reaktivt eller proaktivt på företaget. Initieringen av 

förändringen kan även ske från antingen företags externa miljö, eller interna, eller både och. 

Det som sker sedan är att företaget ska fatta ett beslut gällande den strategiska förändringen, 

där vi kan se den typ av input som företag använder sig av vid dessa situationer. Vi kan även 

se här vilken typ av information som den interna och externa inputen kan bestå av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Konceptuell Modell, bild 1 

 (större bild i bilaga 8.3) 
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Baserat på det underlag som samlats in väljer sedan företag att betona olika saker olika 

mycket, beroende på vad företaget vill med sin verksamhet samt vad som är viktigt för dem. 

Det hela handlar om beslutskriterier som påverkar vilken typ av underlag som företaget väljer 

att betona, exempelvis om det är företagets kunder som står i fokus så väljs det underlaget 

som betonar företagets kunder allra mest vid beslutsprocessen. När allt beslutsunderlag sedan 

är insamlat och analyserat sätts en handlingsplan upp, vilken senare även utförs av företaget. 

Baserat på utfallet sker sedan återkoppling av företaget för att se vad som kan göras 

annorlunda eller bättre vid framtida förändringar av företagets strategier. Allra längst till 

höger finns en figur som illustrerar ekonomistyrningens roll vid dessa processer. Vi pratar 

här om den diagnostiserande ekonomistyrningen (Simons, 1995), där ekonomistyrningen 

hjälper till att realisera de strategiska riktlinjerna som satts, men även om den interaktiva 

ekonomistyrningen där strategier istället kan genereras ifrån företaget självt. Detta finns 

illustrerat i figur 3.4 ovan.  

 

Nedan har vi figur 3.5, vilken visar på ett mer övergripande plan vilken betydelse 

ekonomistyrningen har vid dessa processer. Denna figur har liknande karaktär som figur 3.2 

och 3.3, vilka finns illustrerade i Nilsson och Olve (2013). Här kan vi då se att den roll som 

ekonomistyrningen kan spela är tvådelad, nämligen att den antingen kan finnas till för att 

realisera företagets strategier (genom den nedre rutan, där handlingsplanen för den valda 

strategiska förändringen är), eller för att generera nya strategiska inriktningar (den övre rutan, 

där vi ser feedback och återkoppling på företaget som kan användas i beslutssituationer). 

Figur 3.5 visar helt enkelt på rollen som ekonomistyrningen potentiell kan ha vid beslut om 

strategiska förändringar i företag, att ekonomistyrningen antingen finns till för att realisera 

strategierna eller för att skapa nya strategier.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Konceptuell Modell, bild 2. 
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4. Empiri 
Nästkommande avsnitt i rapporten redogör för det empiriska material som samlats in. Hur 

detta material samlats har förklarats utförligt i rapportens metodavsnitt. Kapitlet är uppdelat 

enligt tre stycken avsnitt, där varje avsnitt diskuterar ett av de medverkande företagen. Varje 

avsnitt är sedan uppdelat enligt två underrubriker, där vi först diskuterar företagets syn på 

strategi, hur denna uppkommer och hur de arbetar med denna. Nästa del går in på de 

strategiska förändringarna och hur de arbetar med dessa, där även ekonomistyrningens del 

i dessa processer diskuteras med de medverkande företagen. Som en avslutning bifogas även 

en sammanställning över det empiriska materialet i slutet av detta avsnitt.  

_______________________________________________________________ 

 

4.1. Visma SPCS 
Det första av de tre medverkande företagen är Visma SPCS. Detta företag är en 

mjukvaruleverantör av bokförings- och redovisningsprogram, där allt ifrån fakturering, skatt 

och lönehantering ryms, som främst riktar sig mot små- och medelstora företag. Företag 

startade för drygt 30 år sedan och huvudkontoret finns lokaliserat i Växjö, med övriga kontor 

i exempelvis Malmö och Stockholm. Visma SPCS ingår i en norsk koncern (Visma) och idag 

har man mer än 170 000 småföretag som användare av sina program. De riktar sig även mot 

skolor där många gymnasieskolor runtom i landet använder Vismas egna program (Visma 

SPCS, 2017). Företaget (Info Torg, 2017A) beskriver sig själva som den ledande 

leverantören av ekonomiprogram i Sverige, och då just främst till små- och medelstora 

företag. Visma SPCS vill effektivisera verksamheter runt om i landet och försöker göra det 

genom sina program och tjänster.  

 

Företaget vill vara en del av landets småföretagsliv, genom att effektivisera och förverkliga 

företagandet för sina kunder. Företagets produkter är i dagsläget bland annat Visma 

eEkonomi, vilket är ett molnbaserat redovisningsprogram, samt deras lokalt installerade 

program som täcker in allt från löne- till skattehantering, bland många andra (Visma SPCS, 

2017).  

 

 

 



4. Empiri 

 4-46 

 Visma (koncern) Visma SPCS (2015) 

Total omsättning 7 855 miljoner norska kronor  628 321 Tkr 

Balansomslutning - 451 368 Tkr 

Resultat - -902 Tkr 

Anställda - 385  

Kunder - 170 000 

Figur 4.1 Siffror från verksamhetsår 2015 (egen illustration) 

(Visma SPCS, 2017; Info Torg, 2017A)  

 

4.1.1. Strategiskt arbete 
I Visma SPCS fall har det hänt mycket förändringar i det övergripande arbetet de senaste 

åren, mycket på grund av att företaget fick in en ny VD för lite drygt 1,5 år sedan (Jens, 

Bilaga 1). När Daniel de Sousa kom in i företaget, det vill säga den nya VD:n, hade han först 

en tid där han observerade verksamheten för att skapa sig en egen bild av situationen. Efter 

detta skedde den yttersta förändringen i företagets riktlinje och målsättning, det vill säga att 

de gick ifrån att ha en vision som var att “Förenkla småföretagande” till att “Förverkliga 

småföretagande”. Jens beskriver detta som att det är enkelt att bara se det som en lek med 

ord, men det är det inte för företaget. När den nya ledningen tillsattes, där Björn (bilaga 1) 

beskriver att det i dagens ledningsgrupp bara är han som varit med i ledningsgruppen i mer 

än 20 månader, samtliga andra är antingen nya i företaget eller så har de fått en ny roll på 

senare tid, så påbörjades en total genomlysning av företaget (Björn).  

 

Så på ledningsnivå har det skett väldigt stora förändringar i företaget den senaste tiden (Björn, 

bilaga 1), detta är något som lett till att företaget har vridit och vänt på varje sten för att se 

vad som kan göras bättre (Jens, bilaga 1). Företaget tittar inte lika mycket på sin affärsidé, 

som man gör med sin vision och mission. Visionen är som sagt att företaget ska förverkliga 

småföretagande för sina kunder. De värderingar de lägger i detta är att det mer än tidigare då 

det endast handlade om att effektivisera för sina kunder, numera handlar om att få fler att 

starta, driva och utveckla sina företag och till slut även avveckla dem. Denna helt nya 

inriktning för företaget har dragit med sig en rad andra förändringar, förklarar Jens. 

Företagets mission pratar Jens om något som kan ses som företagets existensberättigande, 

detta är något som medfört ett helt nytt sätt att se på sina anställda i företaget. Vilka 

medarbetare vill företaget ha med på denna nya resa? Kanske är det så att de som jobbar på 
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företaget nu och har gjort det tidigare inte passar in i det nya. Det blir ringar på vattnet och 

denna förändrade visionen är något som syns i hela företaget, och som medför förändringar 

(Jens).  

 

Anledningen till denna förändring i företagets övergripande vision är att företaget har märkt 

att de idag går väldigt bra, men samtidigt vet företaget om att de kommer att behöva vara en 

annan typ av företag i framtiden för att hantera de förändringar som kommer ske på deras 

marknad. De behöver vara ett annat företag om x-antal år för att hantera detta (Jens, bilaga 

1; Björn, bilaga 1). Detta har medfört att företaget har märkt vissa saker som de vill satsa mer 

på och andra som de snarare vill tona ner, men att denna totala genomlysning av 

verksamheten är en viktig del i företagets fortsatta överlevnad verkar de vara överens om i 

företaget (Jens; Björn). Visionen genomsyrar hela verksamheten på det sätt att företaget vill 

få fler att starta, utveckla och driva sina företag. Företaget vill tro på företagandet och att det 

kan vara nyckeln för en hållbar framtid, detta är något som företaget tänker på i allt de gör. 

De vill tro på företagandet och att nya idéer som kan göra skillnad i världen (Jens). När 

företaget utvecklar produkter och tjänster till sina kunder handlar det inte bara om att de ska 

effektivisera drivar-delen av deras processer, utan även hur de kan få företagen att utveckla 

sin egen framtid.  

 

Ett exempel som Jens (bilaga 1) nämner som är något som förändrats på senare tid är hur 

företaget ser på sin support av sina produkter och tjänster, där det tidigare handlade endast 

om att hjälpa kunden med sitt problem. Numera heter denna delen av organisationen istället 

Customer Success, vilket precis som det låter handlar om att få kunden att lyckas med sitt 

företagande. Företaget har då sett att många kunder inte nyttjar de produkter som de har, 

vilket Jens är tydlig med att påpeka inte handlar om att de ska kränga fler produkter till sina 

kunder, utan snarare om att erbjuda bra lösningar till sina kunder som faktiskt hjälper dem i 

sitt arbete. I varje enskilt ögonblick ska företaget hjälpa kunden med den bästa lösningen, 

vilket exempelvis kan innebära att erbjuda kunden en tjänst för elektronisk fakturering 

(Vismas tjänst AutoInvoice) om det skulle behövas, då ska detta såklart med i kundens 

lösning. Det är viktigt att kunden får det här presenterat för sig, vilket då är exempelvis i det 

ögonblick kunden kontaktar företaget för att få hjälp med sin produkt. Det är detta arbete i 

företaget som ska få visionen att genomsyra hela verksamheten.  
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Jens (bilaga 1) är dock tydlig med att detta är en del av en kulturförändring i företaget, att 

företaget har en lång väg att gå för att kunna nå dit man vill. Företaget har en kultur som sitter 

i väggarna och många anställda som jobbat på ett visst sätt på företaget under en lång tid. Det 

tar tid att ändra deras arbetssätt, menar Jens, vilket företaget måste ha respekt för. Det är en 

lång väg att vandra att få den nya visionen att sätta sig helt och hållet i alla processer och på 

alla nivåer i företaget, men de anser att de tagit många bra steg på vägen.  

 

Som ett led i detta har företaget satt upp en målsättning om vilken typ av företag de vill vara 

år 2020, något som företagets nya VD presenterade för ungefär ett år sedan på företagets 

utbildningsresa till Bali (Jens, bilaga 1). Detta medför att företaget behöver förändra sig, för 

att de menar att de inte kommer att överleva på sikt om de inte börjar ifrågasätta det som varit 

mer. Detta perspektivet med en målsättning som ska vara uppnådd 2020 menar företaget är 

väldigt lång sikt, speciellt för deras marknad (Jens). Samtidigt ville företaget ha ett mål som 

låg tillräckligt långt bort för att de anställda skulle känna att det fanns tid till att utföra 

förändringar, men samtidigt inte för långt bort så att det skulle kännas som att det som 

utfördes idag inte spelade någon roll (Björn, bilaga 1). Startskottet för denna förändring var 

just när den nya ledningen i företaget bestämdes, men att det sedan dess har skett förändring 

och utveckling kring detta är också tydligt. Visionen är satt och den kommer inte att förändras 

inom den närmaste framtiden, men det sker såklart anpassningar till denna hela tiden. Nya 

tillägg och fråndrag och tolkningar sker ständigt, beroende på vad som exempelvis händer på 

företagets marknad. Björn förklarar det som att det är omöjligt att ha en plan för exakt vad 

som ska hända och hur saker ska se ut de närmaste åren, men i de stora och övergripande 

frågorna är detta bestämt och fast till år 2020.  

 

Något som Björn (bilaga 1) trycker på som viktigt för företaget i sitt strategiska arbete är 

ordet “relevans”, företaget vill vara relevanta för sina kunder. Detta medför att företaget vill 

fortsätta att vara relevanta även om fyra år, vilket de anser att de är idag och har varit väldigt 

bra på historiskt. När denna riktning bestämdes pratade de ledande organen i företaget om 

hur de trodde framtiden på marknaden skulle vara, och vilka utmaningar som detta leder till 

för Visma SPCS. Företaget ser att deras marknad, i och med digitaliseringen kanske 

framförallt, kommer att förändras enormt de närmaste åren. Då behöver de också förändra 

sig själva och sitt värdeerbjudande till sina kunder för att kunna hantera detta. Björn menar 

som ett exempel att hur företaget kan förändra sin support mot sina kunder för att hantera 

detta, så att de kan ha lika bra service mot sina kunder en söndagseftermiddag som de har en 
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vardagsförmiddag. När företaget då bestämde sig för vilket företaget de ville vara år 2020 så 

startade detta andra processer i företaget, som ringar på vatten.  

 

Uppföljningen på att det som utförs också utförs rätt menar Jens (bilaga 1) och Björn (bilaga 

1) att de följer upp hela tiden. De menar att de är duktiga på att se vad de ska uppnå här och 

nu, vad som företaget ska uppnå 2017, samt vad de ska vara någonstans 2020. Men de är inte 

lika detaljerade på vad som ska hända längs vägen, vad som ska ske 2018 och 2019. Samtidigt 

kan det vara svårt att mäta utfallet på det som skett, då företaget inte alltid har siffror som 

svart på vitt kan berätta om något har blivit bra eller dåligt. Björn beskriver ett exempel på 

ifall företaget vill mäta antalet användare de har, där de idag säger att de har omkring 170 

000 kunder. Men detta är 170 000 kunder som de fakturerar varje månad, varje kund kan 

sedan ha fyra eller fem företag installerade på sin hårddisk. Skulle de sedan satsa mer på sin 

produkt Visma eEkonomi och helt plötsligt ha 200 000 kunder istället, kan det på ett sätt ses 

som en framgång, men på ett annat som något dåligt, där företaget där istället fakturerar sina 

kunder per företag de använder. Det hela beror på hur företaget väljer att se på det, vilket kan 

göra uppföljning och analysering av utfall svårtolkat för företaget.  

 

Jens (bilaga 1) menar också att uppföljningen kan bli svår på olika nivåer i företaget, tar de 

ner det på medarbetarnivå så börjar det bli svårt. Där handlar det snarare om att som 

ledningsgrupp kunna kommunicera detta vidare nedåt i organisationen, via ledarkollektivet 

ut till respektive team i verksamheten. Koncernen har något som den har valt att kalla 

Strategic Actions, vilket är en plan som sätts upp varje år. Denna plan följer företaget upp på 

en gång i månaden, men varje enhetschef följer även upp andra saker med sin enhet. Men på 

ledningsnivå i företaget och i ledningsgruppen sker denna uppföljningen på månadsbasis, 

menar Jens.  

 

Men med många förändringar kommer mycket “Trial & Error” för företaget, de kan testa 

med något som kanske inte fungerade som det var tänkt och då tar man tillbaka detta. Jens 

(bilaga 1) och Björn (bilaga 1) tycker att det är viktigt att inte känna någon prestige i det här, 

att känner företaget att något inte fungerade som det borde kan de avbryta den satsningen. 

Detta behöver dock inte betyda att idéen som sådan var dålig, utan det kanske var marknaden 

som inte var redo, eller att de anställda inte var utbildade nog för att ta det hela vidare. Detta 

är något som Björn menar händer hela tiden i företagets marknadsföring, de skickar ut två 

stycken olika marknadssidor och väljer att fortsätta med den som de ser går bäst. Det är 
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viktigt att våga vara kritisk till det som sker och att kunna avslå även bra idéer. Men, som 

tidigare beskrivet, kan det vara svårt för företaget att mäta dessa saker. Angående det som 

företaget beskriver som viktigt, att vara relevanta, menar Björn att företaget bara är på början 

av sin resa, en resa de känner att de startat i rätt riktning. Företaget är också medvetna om att 

de kommer att behöva göra justeringar längs vägen. På samma sätt som de kan pröva sig fram 

med sin marknadsföring och se vad som fungerar och vad som inte fungerar, lite så menar 

Björn att arbetet på strategisk nivå även måste se ut. Att företaget kan våga testa sig fram och 

se vad som fungerar, och ifall det inte skulle göra det ha modet att även kunna backa och 

kanske komma tillbaka till idéen eller projektet senare.  

 

Flexibiliteten i att kunna förändra sig när saker och ting inträffar i företagets omvärld är en 

viktig del i detta, menar Jens (bilaga 1). Företaget måste kunna vara flexibla nog att förändra 

sig en omvärld som förändras hela tiden. Björn (bilaga 1) menar att företaget såklart inte är 

lika flexibla som ett företag med fyra anställda, ingår de i en stor grupp av företag och i en 

stor verksamhet kan de inte vara lika snabbrörliga. Långsiktiga planer blir därmed viktiga, 

för att företaget inser att denna typ av förändring som gjorts i företaget kommer att ta lång 

sig att genomföra. Det är stora processer som utförs. Björn menar att företaget har så pass 

mycket att försvara att de inte kan vara så flexibla. Att företaget ingår i en koncern spelar in 

i detta, menar både Jens och Björn. Detta är en av utmaningarna, att företaget har krav från 

koncernen att leverera, där mycket av detta handlar om det ekonomiska. Företaget ska 

prestera på en viss nivå. Visma SPCS kan ha en plan om att de vill utföra en viss handling, 

men då kan de istället få svaret att det är andra saker som är viktiga här och nu. Björn menar 

att företaget kan känna av att någonting är på väg att hända i Sverige, men då är det något 

som måste tas med i den gemensamma agendan kring koncernens strategier. Det är därför 

företaget tittar på de närmaste fyra åren, snarare än de närmaste fyra månaderna, då de vet att 

förändringar kan ta lång tid att genomföra. Att ständigt kunna vara lönsamma men samtidigt 

kunna följa den plan som satts upp av företaget är en ständig utmaning, menar Jens. Företaget 

har flera projekt igång vid denna tidpunkt, men vill samtidigt inte heller prata för mycket om 

dem innan de har kommit lite längre i processen kring dem (Björn).  

 

Kring arbetet med företagets strategier och strategiska arbete är det först och främst företagets 

ledningsgrupp som är involverad, där företaget dock gärna vill få fler involverade i dessa 

strategiska processer i framtiden (Jens, bilaga 1). Björn (bilaga 1) förklarar det som att det är 

omkring 20 personer som är involverade med det strategiska arbetet i företaget, med ungefär 
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30 procent av sin tid som är lagd åt att arbeta med strategiska frågor. Det är ledningsgruppen 

som jobbar med stora frågorna och de frågor på längre sikt, de allra mest övergripande 

frågorna. Det finns dock två ytterligare mötesfunktioner i företaget kring företagets 

strategiska och operativa arbete, både på längre sikt men även på kortare sikt, det vill säga 

vad företaget ska göra den närmaste veckan eller månaden. Dessa grupper kallar Product 

Advisory Board (PAB) samt Customer Journey Management (CJM). Dessa beskrivs vidare 

i nästa avsnitt.  

 

4.1.2. Strategiska förändringar 
Product Advisory Board (PAB) är den del av ledningen som jobbar med hur företagets 

sortiment ska se ut, vad företaget ska erbjuda marknaden. Där har företaget en relativt lång 

planeringshorisont, menar Björn (bilaga 1). Björn beskriver det som att ifall Visma SPCS 

vore en restaurang, så skulle de bestämma vilken typ av mat som ska serveras, men de skulle 

varken köpa in maten, laga den eller servera den. De bestämmer helt enkelt vad som ska 

finnas med i företagets värdeerbjudande. I denna ledningsgrupp sitter alla cheferna med, 

förutom ekonomichefen (Björn). Den andra mötesfunktionen är alltså Customer Journey 

Management (CJM), där det snarare handlar om det som sker här och nu och inom den 

närmaste framtiden, vilket innebär att det finns lika olika tidsperspektiv beroende på vilken 

typ av mötesgrupp det är. I CJM sitter inte heller VD:n med, men där sitter 

avdelningscheferna på Customer Acquisition, Customer Success och Customer Journey 

Manager med på, så det är i PAB och i ledningsgruppen som de strategiska frågorna tas upp. 

De tre grupperna har dock alla tre mandat att fatta beslut, men samtidigt kan både PAB och 

CJM välja att lyfta upp frågan en nivå till, för att diskutera det i ledningsgruppen. Björn 

menar att detta kan ske då grupperna tycker att det som de ska besluta om ska få en stor 

påverkan på företaget som helhet, då kan frågan lyftas upp för att beslutas när samtliga i 

ledningsgruppen är närvarande. Björn menar att det slutliga beslutet i alla frågor tas i 

ledningsgruppen, men de övriga grupperna finns till för att det kan vara komplext att hitta 

tider som passar alla, därför är det bestämt att när det är en viktig fråga förflyttas också 

beslutspunkten till ledningsgruppen.  

 

Det är alltså i PAB som ledningsgruppen diskuterar om de strategiska förändringar i 

värdeerbjudandet som är tänkta att utföras. Företaget väljer att kalla denna 

värdeskapandeprocess för Business Development Process, eller företagets 

affärsutvecklingsprocess (företaget använder sig av internationella termer då de ingår i en 
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internationell koncern), menar Jens (bilaga 1). Det är företagets affärsutvecklare som ska se 

till att samla in idéer till olika saker som företaget vill förändra med sitt erbjudande, där det 

sedan den nya VD:n tillträdde har skett ett skiftat fokus mot att förvärva andra företag för att 

komplettera sitt erbjudande. Det är på den här nivån en vanlig anställd kan ha en påverkan 

på företagets strategiska arbete, det vill säga att komma med egna idéer. Av förståeliga skäl 

kan inte en anställd sitta med i ledningsgruppen och besluta om förändringarna, eftersom 

företaget exempelvis vid ett förvärv vill hålla det hemligt så länge inget är påskrivet och klart, 

men Jens beskriver det som att vilken anställd som helst ska kunna komma med en idé som 

ska kunna hanteras i företaget på ett eller annat sätt. Dörren till Daniel (VD) ska stå öppen 

för vem som helst, eller någon som arbetar med affärsutveckling och att en medarbetare på 

så sätt kan medverka till den här idéloggen som företaget använder. Jens menar att detta kan 

vara en del i den kulturförändring som sker på företaget, att innovation och öppenhet i det 

strategiska arbetet kan vara en viktig konkurrensfördel och göra företaget oslagbara.  

 

Det är just idéen som är det första stadiet i PAB, arbetet med att förändra något i företaget 

och dess kunderbjudande startar med en idé om att förändra något (Jens, bilaga 1). Hur denna 

process ska se ut, hur en idé i företaget ska tas vidare från idéloggen hos produkt- och 

affärsutvecklare till att bli färdiga förändringar till företagets kunderbjudande, är väldigt 

tydlig i företaget och en process som är kartlagd helt och hållet (Jens). Den här idéloggen 

som Björn (bilaga 1) beskriver handlar om att företaget både själva tar initiativ till, samt att 

andra företag kommer till dem, med förslag på samarbeten med andra bolag. Att förvärva 

och att skapa externa samarbeten är som sagt något som hamnat i fokus sedan den nya 

ledningen tillträdde. Dessa olika händelser och andra saker som företaget skulle vilja jobba 

vidare med hamnar i en idélogg, där dessa olika idéer sedan gallras för att kunna välja fram 

de som är mest lämpliga att även utföra. Björn pratar om att det skapas ett så kallat Value 

Card kring idéen, då värdet med produkten eller företaget som samarbetet ska ingås med 

konkretiseras för att se vad värdet av förändringen är för företaget. Den här idéen ska sedan 

tvättas i det som företaget kallar för PAB, där idéen till samarbete eller en förändring i en 

redan existerande produkt presenteras för de som sitter med i denna mötesplats (Jens). Det är 

dock viktigt att komma ihåg att detta inte gäller mindre justeringar, rättningar och liknande 

av en produkt går inte igenom den här processen, utan det gäller större och nya erbjudanden 

snarare. Ett nytt värdeerbjudande för kunden, helt enkelt. Att det strategiska 

förändringsarbetet för företagets kunderbjudande ser ut som den gör är något som är bestämt 
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från ledningsgruppens sida, men det är PAB som taktisk grupp som äger och driver detta 

forum (Jens).  

 

Vem det är som kan jobba fram dessa idéer är oftast de som arbetar med det som företaget 

kallar för Value Proposition, men i den bästa av världar ser företaget att det även är 

medarbetare på Customer Success som kommer med förslag på tjänster eller produkter som 

de skulle vilja se att företaget arbetar vidare med. Det är dock viktigt att inte se dessa PAB-

möten, som hålls en gång varannan vecka, som ett tillfälle för en anställd att gå upp och pröva 

sin idé för att se ifall den flyger eller ej. När ett förslag ska presenteras för PAB behöver, som 

tidigare nämnt, ett Value Card fyllas i, vilket kan ta ett tag och är en möjlighet för den som 

kommer med idéen att helt enkelt pröva den och se ifall det kan vara något som är för “de 

många”, som Jens (bilaga 1) beskriver det som. Företaget ska skapa nytta för de många och 

då räcker det inte om det tänkta tillägget endast nyttjas av ett fåtal kunder, det behöver vara 

en viss procentsats av företagets kunder som faktiskt drar nytta av den nya tjänsten för att det 

ska vara något som är värt att satsa vidare på. Syftet med denna process är att dåliga idéer 

inte ska släppas igenom för enkelt, utan att det läggs tid på rätt saker i dessa möten (Jens).  

 

När en idé sedan presenteras för PAB finns det olika saker som kan ske med den tänkta 

förändringen. Det kan då vara att det är en dålig idé, det vill säga Kill. Företaget tar helt 

enkelt inte vidare denna idé. Det kan vara Hold, det vill säga det är inte aktuellt just nu men 

kanske i framtiden. Sedan finns det Revert, då kan det vara så att idéen är bra men att den 

behöver mer arbete, lite mer justeringar, så kan den utvärderas igen. Eller så kan idéen vara 

klockren direkt, och då blir det ett Go från PAB. Det som händer då är att det blir ett Business 

Case på det som sedan ska presenteras och beslutas om. Detta arbetssätt, menar Jens (bilaga 

1), har varit väldigt effektivt och infördes för lite drygt ett halvår sedan. En fördel som Jens 

ser med detta är att det förut var väldigt persondrivet, att systemet förlitade sig på 

nyckelpersoner och deras roll i det strategiska arbetet. Nu är det en tydligare och mer 

formaliserad situation (Jens). Det krävs i dessa möten input för att veta ifall idéen är värd att 

ta vidare, det handlar då om att skaffa sig en heltäckande bild av situationen och använda 

data som stödjer den förändring som är planerad att genomföras. Denna typ av input kan båda 

användas på idéstadiet, men alltså även vid planerings och beslutsstadiet.  

 

Ett konkret exempel som företaget har, som nyligen gått igenom den här strategiska 

förändringsprocessen, är tjänsten CentSoft. Detta är en partner företaget har sedan början av 



4. Empiri 

 4-54 

året som företaget behöver för att lyckas med både större företag och byråer när det kommer 

till hantering av fakturor. Denna tredjepartslösning var det då Visma SPCS som tog initiativ 

till, de kände att det inte vore lönsamt för dem att utveckla en produkt i flera år för att få en 

produkt som är lika bra som deras, vilken de ansåg var väldigt bra. Då valde företaget att 

skriva ett avtal med Visma SPCS där de delar på intäkter de får för detta samarbetet (Jens, 

bilaga 1; Björn, bilaga 1). Tidigare fick kunden själv snarare hitta en partner och handla med 

dem, men nu går istället Visma SPCS ut och väljer vilka företag som kan komplettera Visma 

SPCS utbud, att kunna komplettera med de produkter som inte Visma SPCS har i nuläget 

(Björn). Detta samarbete har hittills fungerat väldigt bra, anser Jens och Björn. Denna typ av 

samarbeten är som tidigare beskrivet en tydlig strategisk riktning för företaget sedan den nya 

ledningen tillträdde. Den inputen som företaget använde sig vid detta beslut var helt enkelt 

att företaget såg ett problem som ingen av Vismas egna produkter kunde lösa på egen hand, 

utan då var det en lucka i företagets sortiment som de kände att detta företaget och dess tjänst 

skulle kunna fylla själva utan att Visma SPCS själva skulle behöva utveckla en egen variant 

(Björn).  

 
4.1.2.1. Beslutsunderlag 

Det är på det första idéstadiet samt när det ska beslutas om idéen är värd att fortsätta med 

som företagets interna och externa beslutsunderlag kommer in i spel. När det kommer till 

denna typ av strategiska beslut tar företaget både hänsyn till det externa och det interna, där 

mycket handlar om att kunna förstå var man är idag och var man är på väg i framtiden. 

Förståelse och insikter om framtiden är väldigt viktigt, anser företaget (Björn, bilaga 1), 

snarare än att se var de har varit kan de då se var de kommer att vara i framtiden. Men det 

beslutsunderlag som används i dessa situationer varierar också från fall till fall, beroende på 

vilken typ av fråga det rör sig om (Jens, bilaga 1). Företaget är måna om att ha ett, som Jens 

beskriver som, 360-graders perspektiv, det vill säga att de har hela bilden klar för sig när ett 

beslut ska fattas. Det kan då vara så att ett förslag inte har tillräckligt med underlag, eller att 

underlaget inte riktigt stämmer så att de inte håller med om siffrorna, då kan det vara något 

som gör att förslaget behöver mer arbete innan det kan presenteras igen. Det är oftast de som 

driver frågorna, eftersom det är de som har det som arbetsuppgift på företaget, som sköter 

insamlingen och analyserna kring den data som används. Detta sker alltså oftast i 

affärsutvecklingsenheten, som tidigare nämnt. Det ligger i affärsutvecklarens jobb att komma 

in hos PAB och köra in case, där det ska beslutas om vad företaget ska göra sex månader och 

framåt i tiden. Detta är något som företaget (Jens) gärna ser är något som även fördelas ut till 
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andra medarbetare i framtiden. Detta är dock en lång förändringsprocess och det har inte varit 

varken rätt tid eller plats att komma med dessa förslag till den övriga medarbetarkåren riktigt 

än för företaget.  

 

Medarbetarnas del i dessa strategiska förändringar är dock något som företaget tänker på, 

ständigt. Nu när företaget ska på utbildningsresa i maj månad till Åre är detta något som 

kommer ligga på agendan och diskuteras i olika grupper. Innovation är en av företagets 

värderingar, då gäller det att detta också genomsyrar hela personalen och företaget. Samtidigt 

är det hårt tryck på företaget och alla enheter har mycket att göra hela tiden, men det är något 

företaget kommer arbeta med mer i framtiden (Jens, bilaga 1). Innovationen behöver vara en 

del av företaget i framtiden för överlevnad, snarare än att det endast är något som sker på 

R&D-avdelningar eller i affärsutvecklingen. Särskilt hos medarbetare som har direktkontakt 

med företagets kunder, där den typen av information som kommer direkt från kunderna kan 

bli värdefull input för företaget att använda.  

 

Den typen av extern information som företaget ser till vid strategiska förändringar, det vill 

säga den input som affärsutvecklare och PAB tar med sig då det ska genomföras en 

förändring i företagets erbjudande till sina kunder, handlar som tidigare nämnt om olika typer 

av underlag för olika typer av förslag och idéer. Det tidigare exemplet med CentSoft, där var 

det företaget som såg en lucka i sitt sortiment som de valde att fylla ut med hjälp av ett 

samarbete med ett annat bolag (Björn, bilaga 1). Men när det gäller andra typer av underlag 

som företaget plockar fram så gäller det alltifrån analyser av vad företagets konkurrenter har 

för beteende, både från etablerade företag som är stora konkurrenter i dagsläget till 

uppstickare som kan vara hot på lite längre sikt, men även analyser av marknaden som helhet. 

Björn menar att företaget till och med tittar på andra marknader än deras egen, just för att 

kunna upptäcka trender och händelser som sker där, och försöka omvandla det till något på 

Visma SPCS egen marknad. Allt för att kunna skapa ett så heltäckande perspektiv som 

möjligt, och en förståelse för företagets nutid och framtid. Företaget tittar både nationellt men 

också internationellt på vad som sker på deras marknad, för att på bästa sätt täcka in hela 

bilden och för att få ett 360-graders perspektiv som företaget beskriver det som (Jens, bilaga 

1; Björn). Företaget har anställda vars uppgifter rör dessa frågor, att hålla koll på vad 

företagets konkurrenter har för kampanjer eller prissänkningar exempelvis, egentligen allting 

som skrivs om företagets konkurrenter håller företaget också koll på. Detta är dock mer på 

den operativa nivån, men det sker även på strategisk nivå menar Björn. Företaget är väl 
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medvetna om att det inte går att strunta i vad konkurrensen gör, för företaget har stark 

konkurrens i dagsläget som de behöver vara medvetna om och reagera på (Jens).  

 

Vidare nämner Jens (bilaga 1) att det nog är få företag som har så mycket data på svenska 

småföretagare som Visma SPCS har, där företaget har en enorm informationsbas som de kan 

använda sig av vid denna typ av strategiska beslut. Dock nämner han att detta är något som 

företaget kan bli mycket bättre på i framtiden att utnyttja, då företaget sitter på väldigt mycket 

data i nuläget, både extern men även intern sådan. Vidare sker som sagt en omfattande analys 

av det som sker hos företagets konkurrenter, både på strategisk men även på mer operativ 

nivå. Företaget tittar på vad företagets konkurrenter har för marknadsföring, exempelvis, där 

de får bestämma ifall de ska annonsera i samma tidning eller hur de ska reagera på detta 

(Björn, bilaga 1). företagets blick utåt är väldigt välutvecklad. Denna typ av omvärldsanalys 

var något företaget arbetade med när visionen om 2020 bestämdes. Det företaget som de vill 

vara år 2020 är också det företaget som Visma SPCS tror är allra mest relevant för sina kunder 

vid den tidpunkten också, så den input som förts in i framarbetandet av denna visionen är 

väldigt viktigt också (Björn). Företaget studerade då vad som de trodde krävdes för att vara 

relevanta för sina kunder vid den tidpunkten. Mycket handlar dock om antaganden, menar 

Björn. Företaget ser att mycket händer med digitaliseringen, där Sverige som land kanske 

ligger lite efter länder som exempelvis USA. Företaget vill då studera vad som händer på 

dessa marknader, men även vad det är som nya företag som får uppmärksamhet idag gör bra 

som även Visma SPCS kan lära sig av. Det handlar för företaget att få insikt, inspiration och 

en framtidsvision om vad företaget vill göra för något i framtiden (Björn).  

 

Övrig input som kommer till dessa beslut är de finansiella siffrorna, i form av nyckeltal och 

KPI:er. Eftersom Visma SPCS är del av en koncern blir dessa siffror än mer relevanta, då 

företaget behöver vara lönsamma gentemot sina ägare och behöver kunna visa upp positiva 

resultat på sina projekt och produkter (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Andelen nyckeltal som 

ska delas uppåt i koncernen är enorm, menar Jens. Mycket av verksamheten är styrt av siffror, 

siffror som kanske inte alltid når de anställda på företaget. Det handlar dock inte om att 

projekt som inte är lönsamma blir nedstängda direkt, utan ibland behöver saker få tid att växa 

också. För att återkoppla till det som tidigare beskrevs om hur företaget hanterar 

uppföljningen av det utfall som blir av strategiska förändringar, så är det viktigt att ha 

hållpunkter längs vägen där företaget kan kolla av så att produkten eller tjänsten gör som den 

borde göra på marknaden. Det viktiga då blir att se vad som verkligen är problemet, kan det 
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vara så att produkten är bra men kommunikationen inte är rätt? Är produkten svår att sälja, 

eller vad är det som är produktens problem? Oftast handlar detta snarare om att få produkten 

på rätt spår än att lägga ner den helt och hållet (Jens). Återigen kan flexibiliteten bli ett 

problem för företaget, då de inte kan vara så snabbfotade och rörliga som de kanske hade 

behövt vara i vissa situationer, just på grund av sin storlek och att de är med i en koncern. 

Detta är något som Visma SPCS dock tror är likadant för samtliga företag i samma situation 

som dem (Jens; Björn).  

 

Det finns även mycket information som kommer från företaget själv, och dess olika kanaler 

utåt. Det finns de produktansvariga som har hand om respektive produkt, vilket det kommer 

mycket information ifrån (Björn, bilaga 1). Det kan handla om allt ifrån synpunkter som 

kommer till företaget via dess olika supportkanaler, det kan vara input från kunder som 

företaget får via sitt forum, även input från de anställda i viss mån. Det finns ingen tydlig 

process för just insamlandet av idéer till strategiska eller operativa förändringar, men det 

samlas absolut in denna typ av beslutsunderlag på företaget (Björn).  

 

Som tidigare nämnt vill företaget få med de anställda mer och mer i dessa processer, så att 

innovationen kan genomsyra företaget precis som de vill att det ska göra. Företaget är också 

tydliga med att detta är något som de kanske behöver marknadsföra mer mot sina 

medarbetare, så att det är något som tas upp på agendan. Dock, återigen, är detta något 

företaget kommer att arbeta mer och mer med i framtiden men inte riktigt haft tid till än, då 

det inte har passerat så mycket tid sedan den nya ledningen tillträdde än (Jens, bilaga 1; Björn, 

bilaga 1).  

 
4.1.2.2. Ekonomistyrningens roll vid strategiska förändringar  

Ekonomistyrningens roll vid dessa beslut om strategiska förändringar, menar Jens (bilaga 1) 

har en stor del i att företaget sitter på så otroligt mycket data, både om sina kunder men också 

internt i företaget. Dock menar han att företaget bara har skrapat på ytan när det gäller att 

utnyttja denna information, att det som tidigare nämnt är få svenska företag som har så pass 

mycket data på svenska småföretagare som Visma SPCS har är något han anser att företaget 

inte riktigt nyttjar till sin fulla potential än.  

 

Björn (bilaga 1) menar att ekonomistyrningens roll vid det strategiska arbetet mycket handlar 

om utfall och att ekonomiska utfall, allt ifrån utfall i pengar men också i antal sålda enheter 
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till exempel, ger företaget vägledning kring om det är dags att gasa, bromsa eller att tänka 

nytt helt och hållet. Ekonomistyrningen blir en viktig del i att veta om företaget håller rätt 

tempo eller ej, så de ekonomiska nyckeltalen är viktiga för de strategiska besluten, menar 

Björn. Björn menar dock att det är viktigt att kunna komplettera ekonomistyrningen som sker 

med KPI:er och nyckeltal som har mer med försäljning och marknad att göra, för att företaget 

inte bara ska se till historik utan även det som ska ske framöver. Ett exempel som Björn har 

är att för att sälja 1,000 enheter av en viss produkt eller tjänst, så kanske företaget behöver 

150,000 besök på sin hemsida. Helt plötsligt märker företaget att antalet besök på hemsidan 

börjar minska, då kommer detta att märkas i ekonomistyrningen framöver. Björn menar att 

ekonomistyrningen i stor mån används för presentation av historik, men det finns ju andra 

delar som också är viktiga att se till, det vill säga var företaget är på väg någonstans. Mycket 

av detta menar Björn är en sak som digitaliseringen fört med sig, mycket av detta kunde inte 

företaget mäta innan internet fanns. Detta ger företaget en helt annan dimension än att endast 

mäta det som har hänt historiskt och förlita sig på det, menar Björn.  

 

Mycket av det som företaget arbetar med rent strategisk arbetar mot målsättningen som är 

2020, men även det som kommer att ske efter det för företaget (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 

1). Återigen nämns ordet relevant, hur företaget kan vara relevanta för sina kunder vid den 

tidpunkten och i framtiden. Hur företaget då behöver vara organiserat för att kunna vara 

relevanta för sina kunder även i framtiden. Det är det här som lett till exempelvis 

omlokalisering av personal eller olika kompetensinventeringar inom företaget. Björn menar 

att företaget också gör stora förändringar internt och att de i dagsläget har fyra projekt som 

ska förändra företagets interna system för att bli mer digitala, vilket exempelvis kan handla 

om att förenkla ordermodulen för säljare på företaget, allt för att kunna vara den typen av 

företag de vill vara år 2020. Vad som händer efter det krönet vill företaget inte än så länge 

spekulera kring, fram tills dess är det 2020 som är målsättningen för företaget (Jens; Björn).  
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4.2. IKEA 
Det andra medverkande företaget i denna studie är det globala företaget IKEA, vilket är ett 

av de mer välkända och etablerade svenska företagen. Företaget är ett retailer-företag, med 

främst möbeltillverkning, men har även ytterligare produkter i sitt sortiment, med allt ifrån 

mat till kök och badrum. En 17-årig Ingvar Kamprad registrerade företagsnamnet redan 1943, 

1958 öppnade företaget sitt första varuhus, i närheten av Kamprads födelseort, i Älmhult. 

Företaget har sedan det första varuhuset utanför Skandinavien år 1973 öppnat varuhus 

runtom hela världen (IKEA, 2017A). Företaget finns nu i 28 länder per den 31/8-2016, med 

en affärsidé som går ut på att skapa en bättre vardag för de många människorna. Detta handlar 

om att skapa ett brett sortiment som är både “form- och funktionsriktiga” till ett så lågt pris 

som möjligt (IKEA, 2017B). Idag har företaget 9 500 produkter i sitt sortiment, och företaget 

arbetar väldigt hårt med just att ha så lågt pris som möjligt, men utan att tumma på kvaliteten 

i sina produkter. Deras miljöpåverkan och hur de ser på sina anställda är också områden som 

företaget lägger stor vikt vid och som de ständigt försöker arbetar med för framtiden (IKEA, 

2017B).  

 IKEA Koncernen IKEA Sverige 

Total omsättning 35 100 Meuro  7 330 Mkr  

Balansomslutning 3 923,8 Mkr - 

Resultat 1 481,4 Mkr  1 138,6 Mkr 

Anställda 163 600  7 000  

Antal varuhus 340  20  

Kunder 100 Miljoner  -  

Figur 4.2 Siffror från verksamhetsår 2016 (egen illustration) 

(IKEA, 2016A; IKEA, 2016B; IKEA, 2017B; Info Torg, 2017B).  

 

4.2.1. Strategiskt arbete 
IKEA Kalmar är för stunden mitt uppe i fastställandet av nästa års affärsplan, som genom ett 

samarbete mellan ledningsgruppen på lokal nivå och medarbetare i varuhuset till hösten ska 

presenteras och integreras i varuhuset i Kalmar (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). I 

ledningsgruppen på IKEA Kalmar sitter Madlén Eliasson Frisk som är varuhuschef och 

därmed besitter det yttersta ansvaret vid diskussioner om strategiska förändringar. 

Resterande deltagare i ledningsgruppen är de sju funktionscheferna inom varuhuset, en av 

dessa är Johanna Nelson som är Customer Experience Manager. Madlén och Johanna 
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poängterar däremot att ledningsgruppen tar beslut tillsammans och att de alltid ser till direktiv 

ovanifrån. Ett direktiv som alltid följs är företagets vision vilken ska genomsyra hela 

verksamheten. I sitt strategiska arbete ser ledningsgruppen att företagets vision är det som 

knyter dem an till koncernen IKEA. 

 

Som organisation är IKEA väldigt platt och detta behöver man ta i beaktning menar Madlén 

(bilaga 1). Företagets strategiska arbete sker till viss del på en mer övergripande nivå men 

det är mycket som medarbetarna har att säga till om och påverka (Madlén). Vad gäller beslut 

som tas på en högre nivå finns en grupp med Sveriges alla varuhuschefer, ett så kallat externt 

management team, vilken möjliggör för alla varuhuschefer att medverka i ledningen av IKEA 

Sverige (Madlén). Varje varuhuschef har även en kontaktperson i ledningsgruppen för IKEA 

Sverige som de kan bolla tankar och idéer med och finna extra stöttning av inom den löpande 

verksamheten. IKEA har även gjort det möjligt för varuhusens ledningsgrupper, det vill säga 

varuhuschefen och funktionscheferna, att ha kontakt med andra på samma position på andra 

varuhus i Sverige. Detta menar både Madlén och Johanna (bilaga 1) har underlättat båda 

parters arbete och har hjälpt bygga en gemenskap inom IKEA världen. Arbete utfört av 

Johannas motsvarighet på IKEA Karlstad har bland annat underlättat och hjälpt IKEA 

Kalmar i en av deras senaste strategiska förändringar (Madlén; Johanna).  

 

Inom IKEA är det strategiska arbetet, som ett resultat av att IKEA är en platt organisation, 

flexibelt (Madlén, bilaga 1). Madlén och Johanna (bilaga 1) menar att man inom IKEA inte 

ser till respektive varuhus lyckande utan till IKEA:s lyckande som helhet. Trots att varuhusen 

är sina egna och i stor utsträckning får besluta mycket själva är det viktigt att alltid följa 

visionen och se till vad som är bäst för IKEA som stort (Madlén). Detta görs genom att IKEA 

Sverige, med utgångspunkt utifrån visionen, skapar en plan på tre år (Johanna), denna 

förmedlas sedan ner till varuhusen som utifrån detta formulerar sina egna affärsplaner på tre 

år (Madlén). Affärsplanen bryts sedan ner ytterligare för att skapa realistiska och nåbara mål 

inom en kortare framtid på upp till ett år, detta görs för att affärsplanen ska bli greppbar och 

mätbar för samtliga medarbetare på varuhuset (Johanna). Madlén förklarar att den 

övergripande planen som sätts på så kallad Sverigenivå visar riktlinjen dit IKEA som helhet 

vill ta sig, när denna plan sedan bryts ner på varuhusnivå adapteras planen, av 

ledningsgruppen och utvalda medarbetare, med vissa korrigeringar. Madlén uttrycker att det 

för IKEA är viktigt att se till vart de är idag, vart de vill vara och genom det ta fram hur de 

ska ta sig dit. Respektive varuhus ser även till sin lokala marknad och till hur möjligheterna 
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och utvecklingen på denna är. Bedömer ledningsgruppen att vissa delar av affärsplanen på 

Sverigenivå inte är anpassningsbara till deras marknad kan detta bortses från, detsamma 

gäller för mål och direktiv som ledningen bedömer att varuhuset redan presterat och inte 

längre behöver rikta ett större fokus på (Madlén; Johanna). Detta görs eftersom IKEA Kalmar 

inte har haft samma utveckling som eller samma möjligheter till utveckling som exempelvis 

de större och äldre varuhusen IKEA Kungens Kurva eller IKEA Kållered (Madlén). 

 

Med ett upplägg som detta tillåts respektive varuhus och ledningsgrupp en hel del flexibilitet 

för att affärsplanen ska bli anpassad utifrån deras förutsättningar. Denna flexibilitet 

genomsyrar verksamheten och det är inte enbart ledningsgruppen eller chefer som får ta 

strategiska beslut som påverkar kund (Madlén, bilaga 1). Madlén menar på att strategiska 

förändringar, stora som små, kan komma varifrån som helst i varuhuset och vem som helst. 

IKEA ser på medarbetarna som de med störst förståelse för vilka kunder det är som kommer 

till varuhuset och vilka behov dessa har och söker. Madlén och Johanna (bilaga 1) nämner 

att medarbetarna som rör sig på de olika avdelningarna i varuhuset har en annan förståelse 

för kunderna och deras behov utöver de resultat som försäljningssiffror kan påvisa. Genom 

kontakt med kunderna har en medarbetare som frekvent rör sig på golvet en insyn i IKEA 

kundernas tankesätt och enligt Madlén står medarbetarna för rimligtvis 70 procent av 

informationsflödet inom varuhuset. Uppföljningar av olika genomföranden kopplade till 

kunderbjudanden sker således kontinuerligt inom IKEA Kalmar, detta tillsammans med det 

breda informationsflöde och nätverk som finns inom IKEA Kalmar är förändringar i fel 

riktning sällan en nyhet för de anställda då de dagligen informeras om hur varuhuset ligger 

till (Madlén). 

 

4.2.2. Strategiska förändringar 
IKEA Kalmar arbetar kontinuerligt med strategiska förändringar i olika stora omfattningar. 

Som tidigare nämnt arbetar de för stunden med affärsplanen för nästa verksamhetsår, VÅ17, 

denna arbetsprocess påbörjas under den befintliga affärsplanen på varuhusnivå men på 

Sverigenivå finns riktlinjerna sen länge. Under verksamhetsåret som gått har affärsplanen för 

VÅ16 löpande diskuterats och reviderats på ledningsgruppsmöten, i alla fall minst en gång 

varje kvartal (Madlén, bilaga 1). Enligt Madlén utgår alltid alla strategiska beslut från 

visionen, för vissa beslut är det tydligare än andra, men visionen finns där och enligt både 

Madlén och Johanna (bilaga 1) är det visionen som är IKEA, att frångå denna är således inte 

tänkbart. 
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I arbetsprocessen som leder upp till beslutet menar både Madlén (bilaga 1) och Johanna 

(bilaga 1) att tidsspannet varierar beroende på vad det är för förändring. När det gäller 

affärsplanen påbörjas arbetet av den nya affärsplanen redan sex månader innan den ska 

presenteras för medarbetarna, denna typ av förändring är mer komplex och behöver således 

bearbetas inom fler områden då den ska integreras i hela varuhuset. Det finns även strategiska 

förändringar som genomförs under kortare tid, ett exempel på detta är IKEA Kalmars val att 

insourca sin monteringstjänst. Det inledande arbetet för denna strategiska förändring var 

betydligt kortare än vad arbetet med affärsplanen är menar både Madlén och Johanna. I denna 

process initierades behovet av en förändring då IKEA kände att de kunde stärka sin position 

mot kund om de var IKEA:s egna anställda som var i kontakt med kunderna gällande deras 

montering än en extern part. Johanna, som är funktionschef för funktionen kundrelation, 

började direkt att granska vilka alternativ som IKEA Kalmar hade. I sin vetskap visste 

Johanna att IKEA Karlstad, ett varuhus i samma storlek och med liknande lokal marknad 

som IKEA Kalmar, hade stått inför ett liknande val inom det senaste året och genom sin 

kontakt på IKEA Karlstad fick hon svar på hur de hade tänkt och varför. Genom en 

genomgång av möjliga intäkter och kostnader presenterade Johanna förslaget för 

ledningsgruppen på IKEA Kalmar för att därigenom få alla funktioners input i förslaget. På 

detta vis genomfördes en strategisk förändring för att kunna gå mot de bestämda målen. 

 
4.2.2.1. Beslutsunderlag 

För att uppfatta möjligheten till strategiska förändringar använder sig IKEA Kalmar av olika 

undersökningar. En del av dessa kommer från IKEA Sverige där alla varuhus i Sverige 

genomför samma undersökning, respektive varuhus får däremot ett resultat för sin lokala 

marknad och inte bara för Sverige marknaden. Undersökningar som genomförs är både av 

kvalitativ och kvantitativ form och undersökningarna sker till det mesta med hjälp från 

medarbetarna på lokal nivå. Vad gäller medarbetarundersökningen anlitar IKEA Sverige en 

extern leverantör som genomför undersökningen åt dem för att IKEA Sverige samt respektive 

varuhus inte ska kunna påverka resultatet eller på annat sätt kunna använda underlaget på ett 

oetiskt sätt. Madlén (bilaga 1) och Johanna (bilaga 1) menar att det inom IKEA är en 

uppmuntrande atmosfär när det kommer till förändringar. Alla chefer och ledare vill att 

medarbetare ska engagera sig i arbetsplatsen och förbättra denna, och lika viktigt är det, om 

inte viktigare, att det förbättras för kunderna. Förhoppningen menar Madlén och Johanna är 

att medarbetarna ska kunna känna en så pass tillit till sina chefer att denna delar med sig av 
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idéer, funderingar och potentiella möjligheter. Detta gör att initiativ av förbättringar sker på 

en nästan daglig basis. Till följd av att IKEA är ett retail-företag behöver IKEA hela tiden 

anpassa sig till nya förhållanden och vad kunden vill härnäst. Madlén berättar att de i 

ledningsgruppen på en veckobasis diskuterar vart IKEA Kalmar befinner sig i dagsläget, vart 

de och marknaden vill och vad IKEA Kalmar behöver göra för att ta sig dit. I detta anser 

Madlén att det är en styrka att IKEA som företag har en stark, tydlig och klar vision som 

genomsyrar företaget och finns som en stöttepelare att luta sig tillbaka på när man är osäker 

kring vad som är rätt väg att gå. Väljer således IKEA att göra en strategisk förändring måste 

denna vara i samspel med visionen. 

 

Eftersom visionens fokus är mot kunderna pekar både Madlén (bilaga 1) och Johanna (bilaga 

1) på vikten av kundundersökningar, där kundernas tankar och potentiella inflytande lyfts 

fram. Som ett retail-företag finns det alltid mycket att förhålla sig till. IKEA har därmed fem 

kundundersökningar som på olika sätt och på olika nivåer fungerar som komplement till 

varandra, för att ingenting ska missas. Dessa insamlingsmetoder är menade att hjälpa 

medarbetarna och ledningsgruppen att förbättra för kunderna, stora problem som små. För 

IKEA menar Johanna att det är viktigt att medarbetaren ska sätta på sig ”kund-glasögon” 

och, om möjligt, finna förbättringar i det vanliga flödet, logistiskt samt produktmässigt. 

Vidare finns det kundundersökningar som kommer som direktiv ovanifrån. Dessa väljer 

varuhusen inte att frånse eftersom undersökningarna är framtagna för att belysa de tänkbara 

områden kunderna stöter på i varuhuset. Undersökningarna riktas både till de kunder som 

besöker varuhuset och därmed direkt till de på den lokala marknaden, samt till personer i 

upptagningsområdet för respektive område. Den sistnämnda undersökningen är inte 

koncentrerad till enbart kunder som handlar på IKEA utan denna undersökningen fångar även 

in de som bor i upptagningsområdet men som inte handlar på IKEA. Alla dessa 

undersökningar är nödvändiga på sitt sätt då de alla bidrar med olika funktioner samt täcker 

olika områden för att underlag till beslut ska vara så genomarbetade som möjligt. Detta ger 

även IKEA en möjlighet att se till kommande trender eller behov och genom detta även skapa 

behoven. Exempel på detta är IKEA:s profilering som ett miljömedvetet företag och deras 

beslut om att enbart sälja LED-lampor. 

 

Vidare granskar IKEA Kalmar sina konkurrenter på den lokala marknaden. Madlén (bilaga 

1) nämner att undersökningar ofta sker på en central nivå där underlag delas ut till respektive 

varuhus där undersökningen gjorts både på Sverige nivå samt på lokal marknad. Enligt 
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Johanna (bilaga 1) är det bra för IKEA Kalmar att veta vilka deras största konkurrenter et 

cetera är på Sverige-nivå, men det är av större vikt för IKEA Kalmar att veta hur det ser ut 

på deras lokala marknad. Denna data samlas därmed in av en central enhet inom IKEA 

Sverige som efter sammanställningen delar filerna med varuhusen. Johanna styrker även att 

det är upp till varuhusen själva att undersöka sina lokala konkurrenter och säkerställa relevant 

information. 

 
4.2.2.2. Ekonomistyrningens roll vid strategiska förändringar 

Sist men, i Madléns (bilaga 1) och Johannas (bilaga 1) mening, inte minst, styr IKEA genom 

Good examples. Detta är för det mesta en intern indikator för förändring men den kan även 

vara extern (sett till de olika varuhusen som separata). Det är däremot inte en enstaka 

undersökning eller rapport som ger svaret utan det är alla undersökningarna tillsammans som 

skapar beslutsunderlaget för beslutsfattandet. Trots att ekonomistyrningssystemen för det 

mesta används för uppföljningar och kontroller av redan fastställda beslut har Madlén och 

Johanna tydligt uttryckt att frågor gällande strategisk förändring kan genereras utifrån 

samtliga underlag nämnda ovan, men Madlén pekar på att informationen inom och mellan 

varuhus, och ledning, hjälper de anställda att arbeta tillsammans som ett företag istället för 

som flera enheter. 
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4.3. Företag C 
I och med det tidigare resonemanget kring medverkan av Företag C, vilket har valt att hållas 

anonymt i denna studien, kan inte heller företaget presenteras på samma utförliga sätt som 

de övriga två kan. Det som dock kan sägas är att företaget är en bankkoncern belägen i norden 

och är ett av de största inom sitt marknadsområde, där en person ur företagets toppskikt har 

intervjuats. Organisationen har varit verksam sedan tidigt 1800-tal och erbjuder en stor 

variation av tjänster till sina kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Siffror från verksamhetsår 2016 

 (egen illustration)  

 

Personerna som intervjuats hos Företag C kommer refereras till utifrån deras titlar, 

Ledningsgruppsrepresentant (LGR) samt Teamleader Business Development (TBD). 

 

4.3.1. Strategiskt arbete 
För Företag C finns en övergripande vision på den högsta nivån inom organisationen, denna 

bryts sedan ner och av företagsledningen till en företagsstrategi som vidare kanaliseras ut till 

samtliga företagsområden. I respektive område tolkas sedan företagsstrategier som formar 

egna strategier för kommande period (TBD, bilaga 1). Företag C:s strategiska målsättning är 

att i relation till sina konkurrenter vara kundernas förstahandsval, med detta i hand vill 

organisationen, ut mot kund vara; 1. Enkla att arbeta med, 2. Relevanta och kompetenta för 

kunds verksamhet, 3. Tillgängliga nära och för kund samt 4. En digital relationspartner som 

uppfattas som trygg och säker att göra affärer med. Enligt TBD bryts strategin ner i aktiviteter 

och målbilder för att på så sätt kunna genomarbetas av samtliga medarbetare inom respektive 

enhet och affärsområde. 

 

 Företag C 

Total omsättning >50 MEuro 

Balansomslutning >43 MEuro 

Resultat - 

Anställda >250 st 

Kunder - 
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För att nå sina strategiska målsättningar pekar TBD (bilaga 1) på vikten Företag C lägger på 

att organisationen är Ett Företag. För att fullfölja detta följer Företag C tre övergripande 

prioriteringar vilka tar hänsyn till att företaget är verksamt inom en komplex och föränderlig 

omgivning. Genom att; 1. Skapa en stark och tydlig organisationskultur, 2. Vara en skalbar 

partner med hög grad av förenkling och flexibilitet samt 3. Att genom digitaliseringen vara 

en äkta digital partner (TBD). LGR (bilaga 2) menar vidare att företaget har en övergripande 

vision men att företagets affärsidé kan variera beroende på vilken nivå inom företaget som 

man befinner sig på samt vilket område. LGR pekar på att det är sällan det inom Företag C, 

på grund av dess storlek samt att de är verksamma inom flera marknadsområden, som de vid 

strategiska beslut kan se en enkel och klar koppling till företagets vision. Ett förtydligande 

av detta är att Företag C inte kan ha en samlad vision som kan kopplas till respektive beslut. 

Enkelt förklarat menar LGR att företaget inom sina marknadsområden skall vara integrerat 

och initialt och att detta i de större penseldragen stämmer överens med företagets vision och 

övergripande affärsstrategi, men inte att samtliga strategiska beslut kan påvisa denna 

koppling. TBD förmedlar emellertid att företaget kommunicerar ut den övergripande 

strategin genom ledord och företagets värderingar. För samtliga förändringar, kortsiktiga 

strategiska förändringar inkluderat, gäller att dessa kopplas till de övergripande 

värderingarna som finns inom företaget, bland annat att vara Ett företag, och att det är alla 

anställdas skyldighet att säkerställa denna koppling. 

 

För att bibehålla sitt fäste på sina marknader varierar det hur ofta Företag C förändrar den 

strategiska målsättning som sätts upp, men det är inte ovanligt att en strategi gäller i mer än 

fem år (TBD, bilaga 1). TBD menar däremot att detta är en förutsättning så länge som CEO:n 

för företaget inte byts ut, byts CEO:n ut sker alltid förändringar i strategi, operativ 

verksamhet och organisation. Detsamma märks även tydligt vid byte av styrelseordförande 

till följd av ny start av ny ägare. Företag C har genomfört ett byte av CEO för en stund sedan 

och är i skrivande stund mitt uppe i förändringar av företagets värderingar och grunder, som 

för medarbetarna agerat ledljus, har sen bytet successivt fasats ut (TBD). I denna process 

involveras enbart de högsta cheferna och övriga nivåer får direktiv när bestämmelserna på 

högre nivå är fastställda. 

 

LGR (bilaga 2) ser strategier, inte den övergripande affärsstrategin, som så kallade 

capabilities, dessa menar LGR är dennes förståelse av möjligheter företaget besitter för att i 

sin tur välja en riktning för vart denne vill att företaget ska befinna sig om x antal år. LGR 
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menar således att alla inom företaget har sin individuella förståelse av dessa capabilities. När 

det kommer till direktiv som kommer ovanifrån, till exempel den övergripande strategin, 

menar TBD (bilaga 1) att alla chefer, som deltagit i en arbetsgrupp mellan vissa nivåer, inom 

företaget har en relativt fri tolkning av strategin men att de genom arbetsgrupperna ändå har 

en likartad kännedom av strategin. Vad som görs sedan är att individuella tolkningar och 

anpassningar av strategins budskap skapas för att passa den verkande chefens enhet. 

 

Enligt LGR (bilaga 2) handlar det inte om att strategi är vad företaget väljer utan är vad som 

möjliggör för företagets val bland flera alternativ. Vid förändring av en capability handlar 

det därmed om någons förändrade förståelse. LGR gör en liknelse mellan dennes syn på 

capabilities, och dess syfte, med FC Barcelonas strategiska beslut att införa tici-taca-spel. 

Målet för FC Barcelona var att ha en väldigt hög uppdateringsfrekvens genom att därmed 

inte stanna bollen, detta betydde däremot inte för FC Barcelona att de på förhand kunde känna 

till Real Madrids taktik inför matchen. Med detta menar LGR att en organisations capabilities 

kan visa flera alternativ för att nå ett mål, men det kan aldrig i förväg bekräfta att målet, 

genom förändringen, uppnås. LGR använder en av deras senaste projektlanseringar som 

exempel för detta där de inom organisationen sett till sina kunders och konkurrenters ändrade 

beteende samt användning av andra tjänster och utifrån detta valt att vara en del av denna 

miljö och vara en initiativtagare i förändringen. Detta har de gjort genom att öppna upp en 

portal där partners till Företag C kan se möjligheterna som finns och skapa något nytt 

tillsammans med Företag C som inget av företagen kanske annars hade tänkt på (LGR). 

 

Många av de beslut som tas inom Företag C syns inte offentligt nämner LGR (bilaga 2), TBD 

(bilaga 1) menar på att strategiska beslut till majoritet beslutas på en högre nivå och att de 

”vanliga” medarbetarna får vänta tills beslut har fattats. TBD fortsätter med att 

grundstrategier sätts på en högre nivå och tidsförloppet för denna förändring är det ingen 

utomstående från ledningen som känner till, utan personalen får ”ett paket med 

presentationssidor och instruktioner hur vi förväntas bryta ner och genomföra strategin” 

(TBD) detta varierar däremot beroende på avdelning inom organisationen. Denna procedur 

sker inte årligen men medarbetarna förväntar sig en förändring omkring vart femte år såvida 

CEO inte byts ut (TBD). När det gäller strategier kopplade till kunderbjudanden har däremot 

kontorschefer och regionchefer ett stort ansvar. TBD menar att det är dessa chefer som har 

den direkta kontakten med kunderna och därmed erfarenheterna kring det strategiska arbetet 

ut mot kund, cheferna är däremot inte alltid involverade i det senare beslutsfattandet. 
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Utöver den del av det ansvar som kontors- och regionchefer har, att återkoppla feedback som 

kommer från kunderna till högre nivåer, har Företag C även andra system som kontinuerligt 

granskar och skapar prognoser för intäkter, kostnader, produktivitet och bemanning. Vidare 

granskas dessa data av controllers, anlitade av Företag C. Det finns även specialister och 

utvalda enheter vars jobb är att undersöka kundbehov och marknadsanpassning (TBD, bilaga 

1). Input för förändring menar däremot LGR (bilaga 2) att denne får in från personal på den 

operativa nivån när denne reser runt i sitt jobb. Ett exempel som LGR använder sig utav är 

att denne frågar personalen om deras roller var ombytta, vad hade den anställde ändrat på 

eller gjort annorlunda? Detta menar LGR ger denne en inblick i den operativa nivåns 

anställdas tankar, däribland om den anställde har några tankar eller idéer kring det utbud 

Företag C erbjuder sina kunder.  

 

4.3.2. Strategiska förändringar 
Inom Företag C sker kontinuerligt strategiska förändringar. Som nämnt sker många av de 

strategiska besluten på högre nivåer, i ledningsgruppen, det är däremot inget svårt att etablera 

nya produkter för kunderna menar TBD (bilaga 1). Vad gäller beslut kopplade till 

kunderbjudanden beslutas dessa om i respektive affärsområde, givet att det inte är en stor 

förändring som involverar större delar av organisationen, då involveras ledningsgruppen. 

LGR (bilaga 2) benämner däremot inte förändrade eller nyetablerade kunderbjudanden som 

strategiska förändringar utan som capabilities, då någons uppfattning, i detta fall Företag C:s 

kunder och konkurrenters uppfattning, förändras och istället för att välja en fast riktning för 

hur denna förändrade uppfattning ska tillfredsställas har Företag C, genom exempelvis ett av 

deras nylanserade projekt, öppnat upp för flera strategiska möjligheter genom denna 

capability. 

 

Vid lansering av nya tjänster poängterar TBD (bilaga 1) att det inte är det komplicerade 

arbetet utan det som kan försvåra för Företag C är när en förändring ska ersätta en befintlig 

produkt där överensstämmelsen inte är exakt (TBD). TBD menar att det är viktigt att inte 

ändra på fel saker samtidigt menar LGR (bilaga 2) att det är viktigt att inte lägga onödiga 

resurser på produkter till kunder som inte genererar något för företaget. Både TBD och LGR 

betonar vikten av att innan en förändring av en produkt görs skall en kontroll av användandet 

och den uppskattade ekonomiska inkomsten göras i relation till de involverade kundernas 

engagemang i företag. 
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4.3.2.1. Beslutsunderlag  

För att få svar på detta ser Företag C till flera olika undersökningar, interna som externa, och 

både av kvalitativt och kvantitativt slag. TBD (bilaga 1) ger som exempel att företaget internt 

ser till ekonomiska analyser och mätetal kopplade till de olika produkterna medan de externt 

fokuserar mycket på vad kunden säger, marknadsförändringar samt allmänhetens uppfattning 

av företaget, såsom publikationer i tidningar eller online. LGR (bilaga 2) pekar även på att 

det inom organisationen är viktigt för denna att det finns en skillnad mellan fakta, kunskap 

och förståelse då rapporterna inte ger svaret utan istället kan generera frågor. LGR menar att 

rapporterna är nödvändiga men att dom inte är tillräckliga. TBD förtydligar detta med 

förklaringen att data samlas in externt och internt, det är sedan upp till ansvariga att tolka 

denna information och uppdatera företagets bild på omvärlden. 

 

Beroende på förändring och på vilken nivå förändringen beräknas ske på tar förarbetet olika 

lång tid. För större förändringar på en högre nivå som påverkar fler avdelningar tar 

förberedelserna för beslutet längre tid medan det på en lägre nivå dagligen sker förändringar 

till kund (TBD, bilaga 1; LGR, bilaga 2). Målet med förändringar i kunderbjudandet är att 

Företag C ska kunna erbjuda sina kunder mer standardiserade produkter och förenklad 

åtkomlighet, denna strävan drivs därmed fram genom undersökningar vilka ser till 

ekonomiska fördelar för företaget, men viktigt är även kundundersökningarna i ett försök att 

garantera kundnöjdhet (TBD). Kundernas bedömning av företaget är även direkt kopplat till 

företagets bonus- och vinstandelssystem, detta betyder att medarbetare och chefers 

prestationer baseras, till viss del, på kunderna (TBD). LGR menar även att de ”vanliga” 

medarbetarna är av stor vikt i förbättringsprocessen då de ser saker i den dagliga 

verksamheten som de i ledningen kan missa. De anställda har däremot en begränsad påverkan 

berättar TBD. Vid beslutsfattande tar även de beslutsfattande del av information från olika 

representanter inom företaget såsom juridik, revision och compliance, såsom CSR (Corporate 

Social Responsibility). Denna input ges löpande för att agera som ett stöd för positiv 

utveckling. Organisationen har med tiden utvecklat från att återkoppling för strategin och 

mål ges en gång om året till allt kortare och kortare intervaller mellan mötena. Vidare 

kontrakteras även externa specialistföretag eller leverantörer vid strategiska 

förändringsarbeten, dessa ses däremot enbart som ett stöd till organisationens egna anställdas 

arbete (TBD). Detta görs för att information, vilken utgör basen för beslutsunderlag, inte ska 

gå till miste, TBD menar att intern expertis på området och om företaget inte kan vägas upp 

av enbart externa specialister.  
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4.3.2.2. Ekonomistyrningens roll vid strategiska beslut 

Det sker årligen uppdateringar av strategier, capabilities, på ”lägre” nivåer inom Företag C 

utifrån att nya eller ändrade tolkningar framkommer (TBD, bilaga 1), de förändringar som 

sker menar LGR (bilaga 2) är ett resultat av en eller flera individers förändrade uppfattning 

och tolkning av information och underlag. LGR menar att det inte finns ett rätt till varför en 

förändring initieras eller beslutas om utan att det finns en hel del data som styr detta beslut, 

men en viktig skillnad är enligt LGR att data är historiskt och kan inte exakt presentera 

framtiden. Med detta argumenterar LGR för att data är viktigt i den mening att det hjälper 

beslutsfattaren att bilda sig en tolkning av vad beslutsfattaren står framför, men den avslöjar 

inte vad svaret är till en förändring. Inom Företag C pekar LGR på att data som härstammar 

från ekonomistyrningssystem har två huvudsakliga funktioner för dem, den första är att den 

insamlade data ligger till grund för uppföljningar som görs inom företaget. LGR hänvisar 

igen till FC Barcelona och deras tici-taca-spel och menar på att det inte spelar någon roll att 

fotbollslaget införde sitt nya spelsätt om de inte kunde se att det faktiskt hjälpte dem komma 

närmare sitt mål. Detsamma går för Företag C som vill veta att det som de har beslutat om 

faktiskt blir verklighet (LGR). 

 

För den andra huvudsakliga funktionen vänder LGR (bilaga 2) på argumentet och menar att 

då underlagen inte ger svaret på frågan kan det däremot ge frågan till svaret, data ses som en 

form av frågegenerator. LGR menar här att i de rapporter som ges beskrivs information som 

samlats in fram till tillfället då det ska presenteras, dessa underlag är därmed 

tillbakablickande och visar enbart hur det har varit inom företaget. Det är vidare detta 

underlag i kombination med läsarens förståelse av underlaget, målet och kunderna som ett 

beslut kan tas. LGR drar här en parallell till bilföretaget Tesla och dess grundare Elon Musk 

där teknologin för att bygga elbilar fanns men bilar av ”vanlig modell” hamnade i samma 

prisklass som dyrare bilmärken som Porsche, Ferrari och Lamborghini. Elon Musk vände då 

på frågan och ställdes sig ’varför bygga en standard kombi-bil när man lika gärna kan skapa 

efterfrågan av en eldriven sportbil?’. Med detta menar LGR att informationen som fanns 

tillhands, teknologin för elbilar och kunders efterfrågan på high-performance-cars, inte var 

ny, men tolkningen av den var. LGR argumenterar således för att det inte är data som fattar 

besluten eller kommer på idéer till förbättring, data är däremot väldigt viktigt för att någon 

ska komma på idéen. 
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4.4. Empirisk sammanställning 
Visma SPCS arbetsgång vid strategiska förändringar är att de har en enhet på företaget som 

samlar in idéer på potentiella samarbeten med andra företag eller nya funktioner eller tjänster 

till deras produkter. Det är affärsutvecklarens uppdrag att föra fram dessa idéer och 

presentera vilket värde detta kan ge företaget i det möte som kallas Public Advisory Board 

(PAB). Där sitter företagets ledningsgrupp med och beslutar om vad som ska innefattas i 

företagets sortiment och vad de ska erbjuda sina kunder för produkter och tjänster, det är där 

beslut på strategisk nivå fattas. Den typen av input som företaget använder sig vid dessa 

beslut varierar på vilken situation de befinner sig, men det allra viktigaste är att få en 

helhetsbild av situationen. Företaget arbetar mot en vision som är satt för år 2020, där 

företaget har en tydlig bild av vilken typ av företag de vill vara då, där alla beslut ska arbeta 

mot detta mål. Den del som ekonomistyrningen har i dessa processer handlar mycket om 

historia, för företaget att veta vilka planer och projekt som fungerar och vilka som inte gör 

det. Det viktigaste, anser företaget, är dock att fortsätta vara relevanta för sina kunder och att 

ha en förståelse om vad som krävs för att vara detta även i framtiden. 

 

IKEA:s varuhus i Kalmar har en annorlunda arbetsgång vid beslut om strategiska 

förändringar, mycket på grund av dess position som ett varuhus i en större koncern och de 

direktiv ovanifrån som följer med detta upplägg. Ibland kan dock varuhuset agera strategisk 

på egen hand. På grund av företagets väldigt platta struktur så är det strategiska arbetet väldigt 

flexibelt, där det snarare än enstaka varuhus välmående handlar om att företaget ska må bra 

som helhet. För att kunna uppfatta de potentiella förändringarna i företagets strategier 

använder sig företaget av olika typer av undersökningar, detta kan handla både om varuhusets 

lokala marknad men också underlag från sina kunder. Företaget är måna om vad sina kunder 

vill ha och kan vara flexibla och anpassa sig utefter detta. Likt Visma SPCS är det dock 

viktigt med en helhetsbild, något som ekonomistyrningen hjälper till att skapa, även om det 

mestadels används av företaget som uppföljning och kontrollering av redan beslutade 

förändringar i dagsläget.  

 

Företag C ser på sina strategier som capabilities, vilket företaget ser på som möjligheter att 

välja vilken riktning företaget ska ha tagit i framtiden. Många av de strategiska besluten fattas 

högt upp i företagets hierarki, är förändringen dock kopplad till ett visst affärsområde så 

beslutar denna grupp om detta. Företaget använder både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar, både på intern och extern nivå, vid dessa situationer. Förståelsen i det 
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beslutsunderlag som finns är dock viktigt, då det material som samlas in istället kanske ställer 

fler frågor än det ger svar för företaget. Likt Visma SPCS och IKEA ser företaget först och 

främst på sin ekonomistyrning, och den data som härstammar från den, som ett verktyg för 

uppföljning. De menar dock att ekonomistyrningen kan ha ett till syfte i företaget, genom att 

den data som genereras kan skapa nya frågeställningar som i sin tur kan leda till nya idéer 

och strategier (eller capabilities, som företaget kallar dem) för företaget i framtiden.   
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5. Analys 
Efter det att studiens teoretiska och empiriska material presenterats följer sedan det 

analytiska avsnittet, där dessa två material vävs samman och diskuteras av författarna. 

Denna diskussion delas in enligt de ämnesområden som beskrevs i studiens teori-avsnitt, där 

olika aspekter av strategiskt arbete och strategiska förändringar täcks in. I detta avsnitt förs 

även en diskussion kring ekonomistyrningens roll vid dessa strategiska beslut.  

_______________________________________________________________ 

 
5.1. Strategiskt arbete 

Den allra mest övergripande målsättningen för ett företaget är dess vision och affärsidé, vilket 

David (2013) trycker på är väldigt viktigt för en organisation att ha, därför att det motiverar 

de anställda och ger en tydlig riktning för organisationen som helhet. Det är baserat på denna 

som företaget sedan sätter sin strategiska riktlinje, menar både Kotler och Keller (2011) och 

Nilsson och Olve (2013). Tittar vi på Visma SPCS så har det skett stora förändringar i 

företagets vision de senaste åren, på grund av byte av ledningsgruppen samt företagets VD. 

Detta har lett till att företaget numera går under visionen “Förverkliga företagande”, snarare 

än att som tidigare endast förenkla det (Jens, bilaga 1). Allt det som företaget sedan gör i sin 

organisation ska arbeta mot detta mål, ett mål som de satt för år 2020. Denna nya vision och 

mission för företaget som helhet har lett till att företaget har behövt se över det sätt som de 

arbetar på inom många delar av företaget, förändringen av visionen har lett till förändringar 

i flera led, som ringar på vatten (Jens; Björn, bilaga 1).  

 

Ser vi till IKEA menar de att visionen för hela koncernen ska genomsyra varuhusets 

verksamhet, där den lokala ledningsgruppen har ett ansvar att se till så att det strategiska 

arbetet som sker på varuhusnivå går i linje med den vision som företaget har på koncernnivå 

(Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). Företag C har precis som både Visma SPCS och IKEA 

en övergripande vision, denna bryts sedan ner för att kanaliseras ut till de olika 

affärsområdena i organisationen. Där sker sedan en tolkning av dessa riktningar, men 

företaget är samtidigt tydliga med vikten av att vara Ett företag, där de i relation till sina 

konkurrenter har som vision att vara förstavalet (TBD, bilaga 1). LGR (bilaga 2) menar att 

företaget har en övergripande vision, men att affärsidén kan variera beroende på vilket 

område inom företaget de befinner sig. Detta är något som beror på företagets storlek, där de 

inte bara opererar inom ett marknadssegment utan flera olika. Detta kan leda till att även om 
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de vill att samtliga beslut som tas i organisationen ska försöka ta efter den övergripande 

visionen, är det omöjligt att efterleva detta i alla situationer (LGR). 

 

David (2013) och Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att ett företags målsättning i stor 

utsträckning handlar om var företaget vill vara i framtiden, detta är något som Visma SPCS 

tagit fasta på genom att de satt upp ett mål för år 2020, en vision som företagets ledning tagit 

fram, där de satt upp olika parametrar för vad de vill vara för företag vid den tidpunkten 

(Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). För att bli det företag de vill vara och nå sin målsättning, 

blir det strategiska arbetet viktigt för företaget. Anthony et al. (2014) menar att den 

strategiska riktningen företaget har ska gå i linje med den riktning som företaget vill ha som 

helhet, vilket är en bild som bekräftas av Visma SPCS (Jens; Björn). 

 

David (2013) menar att den strategiska inriktningen ska svara på tre frågor; var 

organisationen är idag, var de vill vara i framtiden och hur de ska ta sig dit. Visma SPCS är 

väldigt tydliga med vilket företag de är idag och har varit historiskt, men menar att det krävs 

att de förändrar sin strategiska målsättning och vision för att kunna vara det företag de vill 

vara i framtiden, för att vara det företag de tror kommer vara mest relevanta för sina kunder 

i framtiden (Björn, bilaga 1). Jens (bilaga 1) och Björn förklarar att det strategiska arbete som 

utförs i företaget, men även arbetet i hela organisationen ner på medarbetarnivå, ska arbeta 

mot denna målsättning.  En total genomlysning av verksamheten har inte skett i varken IKEA 

eller Företag C den senaste tiden, vilket betyder att de inte i samma mån är inne i ett större 

förändringsarbete likt det Visma SPCS är i för tillfället (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1; 

LGR, bilaga 2; TBD, bilaga 1). Nästkommande avsnitt i det här kapitlet beskriver det 

strategiska arbete företaget bedriver idag på olika nivåer i företaget närmare, men vi kan 

konstatera att när det sker förändringar på övergripande nivå, får detta konsekvenser även på 

lägre strategiska nivåer i företaget. 

 

Tidshorisonten för hur långt företagen ser på dessa strategiska målsättningar varierar en aning 

mellan de tre företagen. För Visma SPCS är målsättningen satt till 2020 tills vidare, detta för 

att det skulle kännas tillräckligt långt för att kunna förändra något, men samtidigt inte för 

långt för att de anställda inte skulle känna att det som de gör idag skulle ha någon betydelse 

(Björn, bilaga 1). IKEA sätter även de en plan på tre år, där varuhusen sedan baserat på denna 

sätter en egen affärsplan på tre år framåt i tiden (Madlén, bilaga 1). Nedbrytningen går dock 

längre än så, för att medarbetarna ska ha realistiska och uppsatta mål att arbeta mot på kortare 
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sikt. För Företag C är det inte ovanligt att en strategisk målsättning används i fem år, men att 

det kan förändras fortare än så ifall en ny ledning tillsätts (TBD, bilaga 1). Likt exemplet med 

Visma SPCS, alltså, där den nya ledningen innebar en förändrad vision och strategisk riktning 

för företaget som helhet. Anthony et al. (2014) menar att den strategiska målsättningen som 

sätts i en organisation vanligtvis används i mellan tre till fem år, men andra källor menar att 

det är viktigt att ständigt förändra den. Begreppet “den föränderliga omvärlden” hålls fram 

som ett argument för att organisationer inte få blir för orörliga och tappa möjligheten att 

förändra sig beroende på vad som händer företaget (David, 2013; Harvey, 1988 refererad i 

Martinez Zamarano & van Bohemen, 2009). Företagens förmåga att reagera på det som 

händer blir därmed viktig för dess överlevnad på sin marknad. 

 

En viktig del i ett företags strategiska arbete kretsar kring den uppföljning som utförs, där 

företaget kan kontrollera att de ligger i fas med det som är planerat för företagets vision och 

strategiska arbete. David (2013) menar att detta är en väldigt viktig del i den strategiska 

processen och något som företag bör använda sig av för att nå framgång. Det kan då både 

handla om att följa upp sin affärsplan, för att se huruvida företagets övergripande vision också 

efterföljs i det strategiska arbete som utförs på företaget, men även uppföljning på mer 

detaljnivå när det handlar om strategiska projekt och hur väl de presterar. När det handlar om 

hur företaget följer upp så att deras strategiska riktning efterföljs menar Visma SPCS att de 

fokuserar mycket på ordet ”relevans”, det vill säga hur företaget kan vara relevanta för sina 

kunder även i framtiden. För att företaget ska kunna vara relevanta för sina kunder år 2020, 

ska allt arbete som sker i företaget vara ett arbete mot detta mål (Björn, bilaga 1). För att 

säkerställa att detta uppfylls genomförs kontinuerliga uppföljningar på de aktiviteter som 

stöttar företagets framtida relevans. Dessa uppföljningar är dock inte alltid lätta att 

genomföra, då alla aktiviteter inte grundar sig på rapporter vilka visar hur väl företaget 

presterar svart på vitt (Björn). Företaget menar även att svårighetsgraden på uppföljningarna 

varierar, beroende på vilket område eller nivå det sker på inom företaget. Uppföljningen 

genomförs på ledningsnivå där en uppföljning görs av koncernens uppsatta Strategic Actions, 

vilket sedan förmedlas ner till medarbetarnivå i företaget. Enhetscheferna har även de egna 

uppföljningar inom sina respektive områden, vilket de delar med sig av till sina medarbetare 

i sitt specifika team (Jens, bilaga 1). Grunden i den uppföljning som sker är dock att det som 

de gör på något sätt ska göra de relevanta för sina kunder, ifall deras arbete inte gör det så 

behöver de förändra sig. 
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Även IKEA Kalmar och Företag C använder sig av uppföljning på strategisk nivå, för att se 

att den valda strategiska riktlinjen realiseras i företaget. På IKEA Kalmar sker uppföljningen 

av affärsplanen kontinuerligt men där den minst en gång per kvartal diskuteras i 

ledningsgruppen, om det behöver ske revideringar baserat på uppföljningen (Madlén, bilaga 

1; Johanna, bilaga 1). LGR (bilaga 2) menar att det för Företag C är viktigt med uppföljning. 

De förklarar att likt FC Barcelonas införande av sitt tici-taca-spel, där de på förhand inte 

kunde veta om spelet automatiskt blev bättre av att införa denna typ av spel, så måste 

företaget utföra uppföljningar för att veta av utfallet av deras arbete. TBD (bilaga 1) förklarar 

att Företag C har avdelningar med anställda vars arbetsuppgift är att ta fram underlag för 

uppföljningar. Samtliga tre företag menar att de, utan att genomföra uppföljningar, inte med 

säkerhet kan veta huruvida de rör sig i rätt riktning eller inte. Genom uppföljning kan då 

företagen se huruvida de faktiskt följer den strategiska riktning som är satt, eller ej. 

 

5.1.1. Strategiskt förändringsarbete idag 
Vi kunde tidigare konstatera att sker det strategiskt arbete på övergripande nivå i företaget 

ger detta konsekvenser för de lägre nivåerna, som ringar på vattnet. Det finns även olika 

definitioner av begreppet strategi, där Nilsson och Olve (2013) samt Roos, von Krogh och 

Roos (2004) menar att det finns strategiska målsättningar på olika nivåer i företaget. Det kan 

då vara både övergripande för hela företaget, men även på mer affärsstrategisk nivå i form 

av sortiment och företagets kunderbjudande, ända ner till den allra mest funktionella nivån 

där företagets medarbetares arbete på daglig basis är det som ingår i begreppet. Den 

affärsstrategiska nivån handlar i mångt och mycket om hur företaget bibehåller sina 

långsiktiga konkurrensfördelar (Roos, von Krogh & Roos, 2004). På Visma SPCS sker de 

allra mest övergripande strategiska besluten, de som Björn (bilaga 1) menar kan påverka hela 

företaget, på ledningsnivå. Det finns i andra fall beslutsmöten på lägre hierarkisk nivå, men 

när besluten har potential att påverka hela företaget sker de på högsta möjliga nivå. När vi 

tittar på de beslut som företaget tar på affärsstrategisk nivå, de beslut som företaget fattar i 

mötesfunktionen PAB, har företaget nyligen fattat beslut om diverse olika samarbeten med 

företag som levererar produkter de inte har i sitt sortiment. Just detta är en tydlig förändring, 

menar Björn, sedan den nya ledningen tillträdde i företaget. Samarbeten med andra företag 

för produkter eller tjänster som de i dagsläget inte har i sitt erbjudande, där företaget då kan 

fylla ett hål i sitt kunderbjudande med en extern parts tjänst. Appelbaum och Vecchio (1995, 

refererad i Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998) menar att det ofta är så att när en ny ledning 

tillsätts, att det sker förändringar i företagets strategiska arbete, vilket kan sägas i denna 
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aspekt vara fallet för Visma SPCS. Förändringen av ledning har lett till en ny vision vilket 

förändrat hur företaget arbetar, från stort till smått. Goksoy (2015) menar att just inträde på 

nya marknader och förändringar i sitt sortiment är vanliga aspekter av strategiska 

förändringar, även det faktum att en ny ledning gärna sätter sin prägel på en organisation när 

denne tar över för att förändra arbetet på företaget (Appelbaum & Vecchio, 1995 refererad i 

Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). Mycket av de val som görs här, menar Bengtsson 

och Skärvad (2011), handlar om att välja den riktning företaget ska ha. 

 

Ett exempel är tjänsten CentSoft, som Visma SPCS i början av året lanserade. Det handlar 

då om ett företag som bättre än Visma SPCS kan hantera stora mängder fakturor, vilket är 

nödvändigt för företaget i dess kontakt med större företag och byråer. Företaget har som de 

själva beskriver flertalet strategiska projekt redan sjösatta, med än fler som ligger redo att 

sättas igång när tiden är redo (Jens, bilaga 1). Jens och Björn (bilaga 1) menar att de hela 

tiden försöker addera produkter och tjänster till sitt kunderbjudande för att uppnå sin vision, 

vilket går i linje med det som Roos, von Krogh och Roos (2004) menar om att det 

kunderbjudande företaget har också ska gå i linje med den övergripande visionen och målen. 

 

Alla de produkter och tjänster de erbjuder sina kunder på Visma SPCS är också de som deras 

kunder behöver för att förverkliga sitt företagande, är det en produkt som företaget känner 

att de saknar i sitt utbud är det något som de försöker addera till sitt erbjudande mot kund 

(Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Detta är något som Björn menar förändrar hela arbetssättet 

för företaget, hur de vill kunna hjälpa sina kunder på annorlunda sätt för att uppnå sin vision. 

I fallet Visma SPCS blir det väldigt tydligt att de arbetar på affärsstrategisk nivå på ett sätt 

som är sammankopplat med företagets övergripande vision och målsättning. 

 

En av anledningarna till att så många strategiska förändringar sker på företaget är på grund 

av deras nya ledning, där den nya VD:n tog med sig en förändrad vision för företaget som 

helhet. Detta ger ringar på vattnet, menar Jens (bilaga 1), där nya förändrar måste ske som 

ett led i den förändring som företaget vill se framöver. Allt handlar om att arbeta mot den 

uppsatta målsättningen vilket medför strategiska beslut och förändringar längs vägen för 

företaget. Förutom samarbetet med företaget kring fakturahantering har de även flera andra 

liknande strategiska projekt som är planerade, men ännu inte publikt utannonserade (Björn, 

bilaga 1). 
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Vikten av att dessa beslut hålls centraliserade menar Roos, von Krogh och Roos (2004) är 

enorm, eftersom det annars riskerar att hamna alltför långt ifrån företagets övergripande 

vision. Situationen är annorlunda för IKEA och dess varuhus i Kalmar, där varuhuset inte på 

samma sätt är med och bestämmer om de yttersta strategiska målsättningarna för företaget. 

Men organisationen är mer platt än vad den är hos Visma SPCS, där det är ledningsgruppen 

som för dessa beslut framåt. Hos IKEA ser företaget en lyckad helhet som det absolut 

viktigaste, snarare än att det är enstaka varuhus som går bra, för även om varuhusen får 

bestämma mycket själva är det den övergripande visionen som ska efterföljas, menar Madlén 

(bilaga 1). Inom IKEA ska företaget se till så att alla beslut som tas är kopplade till företagets 

vision (Madlén). Dock ska affärsplanen som sätts i företaget även adapteras utifrån varje 

varuhus egna förutsättningar, vilket utgår från deras förmåga att fullfölja de strategiska 

målsättningar som är uppsatta (Madlén). Madlén menar också att varje varuhuschef kan 

påverka hur situationen ser ut för företaget som helhet, vilket gör sammankopplingen 

instanserna emellan än mer tydlig. Samarbete mellan de olika varuhusen kan även det ske, 

menar Madlén och Johanna (bilaga 1).  

 

Tittar vi på de strategiska beslut som fattats på IKEA den senaste tiden lyfter de fram 

exemplet med att varuhuset själva fick välja hur de skulle hantera en tjänst som tidigare varit 

outsourcad, där de fick bestämma hur detta skulle se ut i framtiden rent strategiskt för 

varuhuset (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). På grund av dess position som ett varuhus i 

en större koncern hämmas dock den flexibilitet och förmåga att utföra strategiska 

förändringar på affärsstrategisk nivå, en flexibilitet som ett företag som Visma SPCS har i 

större utsträckning. Davies (2000, refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen) menar att 

samspel mellan en organisations olika divisioner är viktigt vid det strategiska arbetet, något 

som är ett sätt för mer decentraliserade organisationer (IKEA, i jämförelse med Visma SPCS) 

att bibehålla en stark helhet. 

 

Tittar vi på Företag C bestäms besluten om företaget på ledningsnivå i företaget, där besluten 

sedan går nedåt i organisationen, där dessa delar får försöka efterleva det som är bestämt 

sedan tidigare (LGR, bilaga 2; TBD, bilaga 1). Strategiskt har företaget ett annorlunda sätt 

att se på arbetet, jämfört med Visma SPCS och IKEA. Företaget pratar istället om de 

capabilities som företaget har. Detta handlar om att de som arbetar på företaget alla kan tolka 

den övergripande strategiska inriktningen olika, men att de alla i grunden ska ha samma 

förståelse för den. LGR och TBD betonar svårigheterna att ha en vision som tydligt 
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genomsyrar hela verksamheten, när företaget är så pass stort och komplext i sina strategiska 

processer. Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att just att ha en affärsstrategisk 

inriktning som går i linje med den övergripande strategin är av stor vikt för företag, men i 

detta fallet visar det sig vara problematiskt, även om det finns en övergripande strategisk 

målsättning som hela företaget ska försöka att efterleva så bra som möjligt. Företag C bytte 

för en stund sedan CEO, detta har visat sig i förändringar av företagets värderingar och 

grunderna som utgjort ledljus för medarbetarna och deras beslutstagande (TBD).  

 

TBD (bilaga 1) är inne på hur viktig kommunikationen av företagets övergripande 

målsättning och vision blir i dessa situationer, då det annars riskerar att fattas beslut i olika 

affärsområden som inte följer den övergripande målsättningen. Den suboptimering som 

bland andra Nilsson och Olve (2013) och Anthony et al. (2014) pratar om kan därmed bli en 

verklighet om inte kommunikationen av den övergripande visionen är tydlig till hela 

organisationen. Risken med ett företag där de olika strategiska inriktningarna inte hänger 

ihop menar Mintzberg (1994) är överhängande när det börjar växa fram strategier ut olika 

avdelningar i företaget som inte följer helheten. 

 

5.2. Initiering av strategisk förändring 
Vi beskrev innan att grunden i ett företags strategiska arbete är företagets vision, det som 

sedan är grunden i det strategiska förändringsarbetet är det som initierar förändringen i 

företaget. Mycket av detta handlar om hur företaget kan förstärka sina styrkor, och förminska 

sina svagheter (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Vi pratade innan om hur Visma SPCS har 

satt upp en målsättning för vilket företag de vill vara i framtiden, men de är medvetna om att 

de kommer att ske saker längs vägen som kommer att kräva förändringar i företagets 

strategiska riktning. 

 

Det som Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) menar om hur strategiska förändringar 

initieras, är att de antingen kan ske reaktivt eller proaktivt i verksamheten. Det hela handlar 

om att organisationen antingen tvingas till en förändrad strategi, eller så har företaget redan 

förutsett de förändrade förutsättningarna som kommer att gälla framöver och förändrar sig 

därmed för att kunna anpassa sig efter dem. Tittar vi på Visma SPCS var det som hände när 

den nya ledningen tillträdde att det, först efter en period av iakttagelser och bevakning, 

skedde en förändring av företagets strategiska riktning. Från att ha en vision som ville 

förenkla småföretagande, ska de nu istället förverkliga småföretagandet. Allt detta sker på 
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grund av den framtid som de ser framför sig, där de vill fortsätta att vara relevanta för sina 

kunder även i framtiden (Jens, bilaga 1). Ledningsgruppen bestämde då att även fast de i 

dagsläget går väldigt bra, samt har gjort även historiskt, menar de att Visma SPCS inte 

kommer att överleva ifall de inte förändrar sig. Nilsson och Olve (2013) menar just att den 

strategiska riktlinje som sätts ett företag ska ha sitt ursprung från omvärlden, vilket är fallet 

här. Företaget ser en förändring på sin marknad i framtiden och försöker redan nu anpassa 

sig. Detta kan sägas sammanfaller med Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) teorier som 

ett proaktivt sätt att initiera sina strategiska förändringar. Snarare än att se sig själva om ett 

par år behöva förändra sitt strategiska arbete eftersom omvärlden i det läget kräver en 

reaktion från företaget, försöker Visma SPCS på förhand anpassa sig efter förändringen på 

ett mer proaktivt sätt. Eftersom Visma SPCS vill vara relevanta för sina kunder i framtiden, 

medför det att de redan idag försöker anpassa sig så att när framtiden väl är här är de redo för 

den. David (2013) pratar om vikten att agera proaktivt i verksamheten, något samtliga tre 

företag i viss mån gör. 

 

Tidigare pratade vi om det faktum att företaget är benägna att göra justeringar längs vägen 

om förutsättningarna förändras, vilket skulle tyda på ett mer reaktivt arbetssätt. Det kan alltid 

ske saker som är svåra (eller till och med omöjliga) att förutse, vilket företaget isåfall behöver 

anpassa sig efter längs resans gång. Det är svårt för företaget att på bara fem år kunna sätt en 

exakt riktlinje för vad som ska ske vid vissa specifika tidpunkter (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 

1). Företaget pratar om hur de inte har någon prestige i de strategiska projekt som lanseras, 

att ifall de märker att en produkt inte presterar som det var tänkt så väljer företaget att 

omvärdera den, hålla på idéen tills vidare eller till och med lägga ner den, detta är dock 

ovanligt på företaget, menar Jens. Det kan även vara så att en viss strategisk förändring finns 

med i en längre plan, vilket är något som företaget isåfall får ta i beaktning. Att en produkt 

inte levererar på kort sikt behöver inte betyda att den direkt ska läggas ner eller omprövas, 

utan det är viktigt att se till hela skeendet och planen först. Anthony et al. (2014) och Johnson 

et al. (2014) pratar om de två uppkomsterna av strategier i företag, det vill säga deliberate 

(övervägande) och emerging (framväxande). Vi kan därmed konstatera att Visma SPCS i viss 

mån, även här, använder sig av båda tillvägagångssätten i sitt strategiska arbete. Företaget 

har gjort många analyser och prognoser på framtiden, vilket är det underlag som företagets 

vision om framtiden bygger på i viss mån, vilket också är vanligt för den mer övervägande 

strategin (Anthony et al., 2014). Men det går, som företaget också är medvetna om, inte att 

fullt ut förlita sig på prognoser och sedan tro att det är så framtiden kommer att se ut. Bara 
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på fem år kan saker förändra sig, detta är något som företaget försöker att reagera på (Jens, 

bilaga 1; Björn, bilaga 1). 

 

Anthony et al. (2014), Johnson et al. (2014) och Mintzberg (1994) menar just att i 

föränderliga branscher och marknader, lämpar sig ett mer framväxande perspektiv bättre. I 

Visma SPCS fall så går just deras väldigt föränderliga bransch, något som företaget tagit fasta 

på i sin vision, igen i mycket av deras strategiska val. Företaget måste anpassa sig efter den 

föränderliga omvärld som de befinner sig i för att kunna överleva på lång sikt (Jens, bilaga 

1). Wadström (2014) pekar till och med på ett mer modernt företagsklimat där strategier 

snarare växer fram längs vägen än planeras långt i förväg, allra främst för sin flexibilitet och 

förmåga att reagera på det som sker runtom och i företaget. Wadström (2014) menar dock att 

en blandning ofta är att föredra, för att fortfarande ha målsättningen bestämd. I Visma SPCS 

fall kan vi konstatera att de både har planerat sin målsättning för en tid framöver, men att de 

längst vägen inte är främmande för att förändra sig och anpassa sig efter det som sker. Jens 

och Björn (bilaga 1) beskriver det som att det är en lärandeprocess för företaget, att de inte 

får vara rädda för att misslyckas. Anledningen till detta är för att företaget befinner sig i en 

förändrings- och tillväxtperiod, därmed behöver de testa sig framåt i organisationen. Det 

finns ingen prestige i något och Trial & Error-beteende är något som snarare uppmuntras. 

David (2013) menar att det är viktigt att strategiska beslut får vara en lärandeprocess för både 

företaget och dess medarbetare, att agera för snabbt och impulsivt kan dock inte vara till 

någon hjälp. Planering och prognoser inför blir därmed viktiga, vilket även uppföljning av 

utfall blir. 

 

Ett konkret exempel är nyligen när företaget valde att förändra sig i sin hantering av sin 

support, sedan märkte företaget att detta ledde till långa väntetider för deras kunder. Då är 

det viktigt för företaget att analysera det som hänt och se vad som kan göras annorlunda i 

framtiden för att undvika liknande problem (Björn, bilaga 1). Att försöka sig fram och 

försöka lära av sina misstag är alltså något som företaget försöker att arbeta med. Detta 

innebär ett blandat synsätt, mellan både ett reaktivt, proaktivt, framväxande och mer 

övervägande synsätt. Sanningen är inte svart eller vit i dessa avseenden, utan företaget 

använder sig alltså av samtliga sätt i viss mån. Företaget har en viss flexibilitet i dessa lägen, 

vilket dock kan hämmas av det faktum att de är del av en större koncern. Björn beskriver det 

som att de inte är så pass flexibla som de kanske hade velat, i jämförelse med nystartade 

företag som kan göra i princip vad de vill rent strategisk, hålls de tillbaka i viss mån. Dock 
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är det något som de arbetar ständigt med att försöka att förbättra. Det kan vara så att Visma 

SPCS har en idé om ett tillägg till deras tjänster som de vill ha, men att det finns fler aspekter 

i koncernen att ta i beaktning innan deras planer kan sättas i första rummet. Den svenska 

marknaden är bara en marknad som koncernen håller koll på, det kan vara så att de 

förändringar den svenska marknaden behöver ligger längre fram i en plan som även 

involverar andra länder. Större koncerner och företag är som tidigare konstaterat inte lika 

flexibla och snabbfotade som mindre uppstickare är, vilket gör planering men även förmåga 

att kunna reagera på det som sker än mer viktigt. David (2013) menar att större företag inte 

alltid har möjligheten att vara snabbfotade på kort sikt, även fast de kanske skulle vilja det 

som i fallet Visma SPCS (Björn, bilaga 1). Detta tankesätt är något som går igen i samtliga 

tre företag, som alla tre klassas som stora (Europeiska Kommissionen, 2017). 

 

Tittar vi på IKEA Kalmar i samma avseende initieras mycket av det som sker på företaget 

baserat på deras kunder, både strategiskt men kanske framförallt operativt i verksamheten. 

Företagets särställning på sin marknad är dock något som påverkar hur företaget behöver, 

eller inte behöver, förhålla sig till det som sker i företagets omvärld. Mycket handlar dock 

om att reagera på det som kunderna vill ha, snarare än att förutse vad de vill ha i framtiden. 

Vi pratade tidigare om företagets övergripande vision om att finnas till för de många 

människorna, vilket är det allting rent strategiskt, både för varuhuset men även företaget som 

helhet, utgår ifrån (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). Likt Visma SPCS ska de alltså finnas 

till för de många människorna (Jens, bilaga 1), vilket blir det som står i fokus när den 

strategiska inriktningen ska initieras i företaget. 

 

Rent flexibilitetsmässigt har även IKEA Kalmar, likt Visma SPCS, problem med att inte 

kunna vara snabbfotade. Varuhuset är en del av en större koncern (Madlén, bilaga 1; Johanna, 

bilaga 1) och förmågan att kunna vara flexibla och snabbt föränderliga. Framförallt på 

strategisk nivå eftersom företaget beskriver det som att de på operativ nivå kan förändra sig 

snabbt beroende på försäljning och interaktioner med sina kunder från dag till dag. 

Flexibiliteten rent strategisk ligger istället i varuhusets förmåga att anpassa affärsplanen 

utefter deras egna förutsättningar, vilket innebär att det inte endast är ledningsgruppen på 

högsta plats vid företagets huvudkontor som fattar de strategiska besluten i företaget 

(Madlén). För IKEA Kalmar gäller att de ser till vad deras medarbetare och kunder uttrycker 

behov om och således skapar förändring. detsamma menar Madlén vad gäller företagets 

strategiska arbete. För Företag C ser det däremot annorlunda ut. TBD (bilaga 1) menar på att 
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affärsstrategin förändras när CEO eller ledning byts ut, flexibiliteten inom företaget är 

således inte densamma som på Visma eller IKEA. 

 

5.3. Den strategiska förändringsprocessen 
Den strategiska processen delas in i olika steg, där de allra mest övergripande teorierna 

benämner dessa som Analys, Formulering och Genomförande (Nilsson & Olve, 2013), där 

David (2013) väljer att addera utvärdering som en del av genomförandet. David (2013) menar 

att det finns olika saker företaget behöver se till när den strategiska riktlinjen ska analyseras 

och formuleras, det vill säga saker både i företagets interna och externa miljö som behöver 

undersökas och förstås. När sedan den valda riktningen är bestämd, det är då den kan 

genomföras i företaget. Baserat på det material som samlas in och analyseras av företaget 

sker det som Dufour och Steane (2006, refererad i Martinez Zamarano & van Bohemen, 

2009) kallar för strategiska förändringar. 

 

Den strategiska förändringsprocessen på Visma SPCS ser ut enligt figur 5.1, där vi i det första 

steget har idéloggen som företagets affärsutvecklare arbetar med. Företaget har en 

affärsenhet som har hand om att ta fram idéer om strategiska förändringar. Det är där de 

anställda som arbetar med strategiska frågor tar in både intern och extern input för att komma 

fram till olika förslag till strategiska förändringar i företaget. Detta kan handla om nya 

samarbeten med andra företag eller helt enkelt nya tillägg till det redan existerande 

produktutbudet på företaget (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Den strategiska förändringsprocessen hos Visma SPCS 

(egen illustration) 

Det som sker sedan är att dessa idéer skrivs ner i ett så kallat Value Card, där de i PAB, som 

arbetar med idéer, får ställa frågor till den med idéen gällande idéens relevans för företaget. 
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Detta ger också företaget en chans att sålla bort de idéer om strategiska förändringar som inte 

är rätt för företaget. Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att det är viktigt för företag att 

identifiera vad som skapar värde för kunden, genom att se vilka attribut som de efterfrågar 

från företagets produkt eller tjänst. Detta sätt för företaget att på ett tidigt stadie utvärdera 

huruvida den förändrade aspekten av företagets affärsstrategi ger en tidig överblick över ifall 

idéen är värd att ta vidare, eller ej. Det som sker sedan är att denna idé då presenteras för den 

mötesfunktion i företaget som finns till för att företaget ska kunna hantera den föränderliga 

omvärld som de befinner sig i, för att som Johansson och Heide (2008) beskriver det som 

inte bli för stagnerande och omoderna. Detta möte kallas då Product Advisory Board (PAB), 

detta är den mötesfunktion i företaget som har hand om de strategiska förändringarna som 

utförs. Det är här företagets ledningsgrupp beslutar om de förändringar och samarbeten som 

företaget ska ta för sig i framtiden. När tidshorisonten förkortas och blir på mer operativ nivå 

i företaget är det istället den mötesfunktion som kallas Customer Journey Management 

(CJM) som används, det är liknande personalroller med i detta möte, men i CJM sitter inte 

VD:n med till exempel. Dock kan beslut som är av mer övergripande och avgörande art för 

företaget beslutas om utanför dessa två möten, då dessa beslut istället fattas när hela 

ledningsgruppen är samlad. Kontinuitet i detta arbetssätt är viktigt, menar David (2013), där 

Visma SPCS har dessa möten ungefär varannan vecka och samtidigt följer upp och utvärderar 

det som bestäms i dessa möten (Jens, bilaga 1). 

 

Vidare finns det olika beslut som kan fattas beroende på vad PAB anser att företaget ska göra 

med den tilltänkta strategiska förändringen. De fyra olika situationerna som förslaget då kan 

finna sig i är att det antingen blir Hold, det vill säga att företaget inte ser någon användning 

för idéen idag men kanske för imorgon. Den strategiska förändringen läggs på is tills vidare, 

men kan mycket väl åter plockas upp i ett PAB-möte i framtiden. Nästa beslut är Revert, 

vilket betyder att förslaget behöver mer arbete. Gruppen behöver bli mer övertygad om idéen 

och att det krävs mer beslutsunderlag för den, vilket gör att beslutet går tillbaka till Value 

Card-steget i processen och därmed får bearbeta lite mer innan den återigen tas upp till PAB. 

Det är viktigt att när PAB ska fatta beslut om huruvida den strategiska förändringen är värd 

att tas vidare, att det finns beslutsunderlag som styrker att den strategiska förändringen är rätt 

för företaget. Jens (bilaga 1) pratar om ett ”360-perspektiv”, där företaget har koll på precis 

allting som kan vara relevant för den planerade strategiska förändringen. Allt som kan tänkas 

vara relevant för ett beslut bör också diskuteras när en strategisk förändring ska utvärderas. 
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Detta perspektiv, samt vilken typ av underlag som detta innebär, diskuteras vidare senare i 

detta avsnitt. 

 

Det tredje beslutet är Kill, där förslaget om strategisk förändring helt enkelt avslås helt. 

Anledningen till att en strategisk förändring avslås kan vara att beslutsunderlaget inte styrker 

idéen tillräckligt, eller att företaget inte ser hur förändringen ska kunna gynna deras kunder i 

den mån som de anser att den bör göra. Idéen för alltså ett avslag som gör att den inte går 

vidare i den strategiska beslutsprocessen på företaget. Det fjärde beslutet som PAB då har är 

att idéen får ett klartecken, Go. Den tilltänkta strategiska förändringen är alltså något som 

ledningsgruppen anser vara något som är värt att ta vidare och utföra i företaget (Jens, bilaga 

1; Björn, bilaga 1). Det som då sker är att företaget arbetar fram ett så kallat Value 

Proposition för den strategiska förändringen, där företaget arbetar med vilket värde som 

förändringen kan ge deras kunder. Det är utifrån detta som sedan en handlingsplan och en 

iscensättning av den strategiska förändringen sker. 

 

Mintzberg et al. (2003) och Porter (1985) pratar om hur ett företags strategi är direkt kopplad 

till företagets konkurrens- och överlevnadsförmåga, Visma SPCS menar här att det 

förändringsarbete som sker på strategisk nivå i företaget (som illustrerad i figur 5.1 ovan), 

både på övergripande nivå men även på mer detaljnivå, handlar om att fortsätta överleva på 

sin marknad och för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga även i framtiden. En av de 

anledningar till att företaget använder sig av denna väldigt formaliserade process för 

strategiska beslut är just eftersom deras marknad kräver det. Simons (1991) och Simons 

(1995) menar att mer formella system finns till för att ledningsgruppen enklare ska kunna 

göra korrigeringar baserat på utfall, de strategiska förändringarna blir ett verktyg för att 

hantera den föränderliga omvärlden (David, 2013), där företaget är tydliga med att deras 

marknad är i ett skede av förändring och kommer se annorlunda ut i framtiden (Jens, bilaga 

1). Återigen, ordet relevans är något företaget arbetar mot i sitt strategiska arbete, oavsett 

nivå. Visma SPCS är väldigt tydliga med att de val som de gör rent strategiskt, med sitt 

sortiment, ska vara ett led i arbetet att vara mer relevanta för sina kunder i framtiden och för 

att försöka uppnå sin vision. 

 

Tittar vi på IKEA Kalmar ser processen lite annorlunda ut, där Visma SPCS täcker in hela 

spektra med både beslut på strategisk och operativ nivå, så sker de beslut som tas i 

varuhusnivå oftast på en operativ nivå. Den strategiska förändringsprocessen är betydligt mer 
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personalstyrd på IKEA, jämfört med Visma SPCS där det snarare är mer formaliserade 

processer och steg som används vid beslut om strategiska förändringar. Likt för Visma SPCS 

är det dock viktigt att det arbete som företaget gör rent strategiskt, vi pratade tidigare om det 

faktum att de på varuhusnivå själva fick bestämma om en viss tjänst skulle levereras av 

företaget själva eller om den skulle outsourcas till ett annat företag, ständigt kretsar kring 

företagets övergripande vision om att finnas till för de många människorna (Madlén, bilaga 

1; Johanna, bilaga 1). Tittar vi på mer operativ nivå får de anställda en stor roll att spela, när 

vi tittar på hur företaget arbetar från dag till dag. Kunderna får också de en stor del i detta, 

såklart, då allting företaget gör kretsar kring vad dessa tycker och vill ha.  

 

Företag C så pratade vi tidigare om att det ständigt sker strategiska förändringar på företaget, 

om än att de väljer att använda andra ord för dessa beslut. Oftast sker dessa beslut på högre 

nivå i företaget, där det är ledningsgruppen och de personer som sitter med där som har det 

största inflytandet vid beslut om strategiska förändringar. Dock, när vi tittar på den 

affärsstrategiska nivån i företaget, kan detta även beslutas om i det involverade 

affärsområdet. Men när besluten blir på mer övergripande nivå blir det, likt fallet är för Visma 

SPCS, att besluten fattas på högsta möjliga beslutsnivå i företaget (LGR, bilaga 2; TBD, 

bilaga 1). Istället för att det som i Visma SPCS:s fall finns en affärsenhet med 

affärsutvecklare som tar fram förslag om strategiska beslut som den strategiska 

ledningsgruppen sedan får besluta om, använder sig Företag C sig istället av förbund som 

agerar som stöd för den beslutsprocess som förs av ledningsgruppen. Den typ av hjälp som 

företag då får kan handla om allt från juridisk till hjälp från revisorer, exempelvis. Dock ska 

det tilläggas att Företag C inte ser på deras kunderbjudande, med lansering av nya produkter 

eller tjänster, som något strategiskt arbete. De kallar det, som sagt, snarare för en capability 

för företaget. Det företaget istället ser med lansering av nya produkter är att detta öppnar upp 

för flera strategiska möjligheter för företaget framöver (TBD, bilaga 1), vilket betyder att de 

strategiska förändringar företaget gör öppnar upp för nya strategiska möjligheter i framtiden. 

I jämförelse med Visma SPCS och IKEA kan steget för en medarbetare att få vara en del i 

den strategiska beslutsprocessen hos Företag C därmed se lång ut, då dessa beslut fattas högt 

upp i företagshierarkin. 

 

Tidigare fördes diskussionen gällande att det krävs av Visma SPCS att de har en formaliserad 

process för att kunna förändra sig och anpassa sig så mycket som möjligt till det som händer 

företaget och dess omvärld, att deras konkurrens- och marknadssituation kräver denna typ av 
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väldigt tydliga och effektiva processer. Jämför vi deras situation med den för IKEA och 

Företag C är situationen annorlunda. Bank- och finanssektorn kan ses som mer orörlig än vad 

den marknad som Visma SPCS befinner sig på gör, främst eftersom det finns relativt få 

aktörer på den svenska marknaden. Ser vi på IKEA har de en särställning på sin marknad, 

med relativt få konkurrenter (om ens några) som de behöver ta i beaktning. Den marknad 

som Visma SPCS befinner sig på menar företaget är i stor förändring, där det hela tiden finns 

en digitalisering och teknologisk utveckling som gör att företagen som agerar på marknaden 

också behöver förändras för att överleva (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Det är således en 

vald strategisk riktning för företaget att också vilja växa och bli större, i och med att deras 

marknad och konkurrenssituation kräver det. Att företaget därmed använder de strategiska 

förändringarna som sätt att nå fortsatt konkurrens och överlevnad på sin marknad blir som vi 

ser en anledning till att företaget också har väldigt formaliserade processer kring de 

strategiska besluten som görs på företaget i dagsläget. 

 

Vi pratade tidigare om det faktum att företagen har olika grad av flexibilitet, även detta är 

något som kan härledas till deras marknads- samt konkurrenssituation. Wadström (2014) och 

Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) beskriver förmåga att reagera och agera blir ett 

viktigt verktyg för ett företags fortsatta överlevnad, där vi ser att Visma SPCS:s marknad i 

viss mån kräver denna typ av flexibilitet. 

 

5.4. Beslutsunderlag  
Tittar vi tillbaka på den konceptuella modell som presenterades på sida 44 i studien kan vi se 

att de strategiska beslut som fattas behöver ha ett visst beslutsunderlag, för att de beslut som 

fattas ska vara de rätta besluten för företagen. Ett företags förmåga att anpassa sig efter det 

som sker, eller det som företaget tror ska ske i framtiden, blir därmed ett viktigt sätt för 

företaget att nå fortsatt överlevnad och konkurrenskraft på sin marknad (David, 2013; Nilsson 

och Olve, 2013). Vi var tidigare inne på det som Visma SPCS beskriver som ett 360-

perspektiv när det kommer till att fatta strategiska beslut i företaget (Jens, bilaga 1). Detta 

begrepp handlar om att företaget vill ha all den tillgängliga informationen som behövs för att 

fatta det rätta beslutet, för att på så sätt kunna ha en så djup förståelse som möjligt om det 

strategiska beslut som ska fattas. Det handlar alltså om att ha med sig hela perspektivet om 

vad som påverkar företaget internt och externt för att kunna fatta det bästa möjliga beslutet 

för företaget. Det handlar både om den input som går in i företaget på den affärsenhet som 
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presenterar sina idéer till PAB. Det är även den input som går in i denna mötesfunktion när 

det ska beslutas om vad som ska hända med den planerade strategiska förändringen, för att 

kunna fatta rätt beslut om huruvida idéen ska väntas med, tas tillbaka, avslå eller gå vidare 

med (Hold, Revert, Kill eller Go). Jens förklarar dock att det beslutsunderlag som används 

som prognoser och analyser varierar mycket, från situation till situation. Det finns inget 

allmängiltigt facit med uppgifter som alltid talar för eller emot ett förslag, utan varje ny 

situation kräver en viss typ av input för att se huruvida idéen är värd att satsa på eller inte. 

Olika typer av strategiska beslut kräver olika typer av underlag (Jens; Björn, bilaga 1). 

 

Tittar vi på IKEA Kalmar är inputen, som för Visma SPCS, olika från situation till situation 

(Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). Madlén och Johanna menar på att företaget alltid ser 

till undersökningar vilka redogör för deras kunder, deras marknad, lokal men även Sverige, 

samt medarbetarnas roll. IKEA Kalmar ser även till finansiella mått, bland annat 

dagsförsäljning, vilken ger uppföljning med kortare intervaller. Denna information ses alltid 

till, men i vilken utsträckning är inte garanterad i förhand. Beroende på vad IKEA står inför 

varierar underlagen och i vilken utsträckning man ser till dem, detsamma påpekar LGR 

(bilaga 2) gäller för Företag C. Det handlar om rapporterna och analyserna, men LGR menar 

att dessa delar inte kan göra hela jobbet, de genererar inte heller svaren utan det är läsaren 

och dennes tolkning av underlagen som kan ge svar. 

 

Det underlag som används vid dessa beslutssituationer om strategiska förändringar kan 

komma utifrån eller inifrån organisationen (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998; Nilsson 

& Olve, 2013; David, 2013), vilket både kan innehålla historik över vad som sker runtom 

och i företaget i nutid, men även prognoser om det som ska ske i företagets framtid. Detta är 

alltså underlag som företag använder sig av när beslut om strategiska förändringar ska fattas 

(Nilsson & Olve, 2013). Tittar vi tillbaka på figur 3.2 på sida 35 i studien (Nilsson & Olve, 

2013) ser vi att de underlag som är viktiga vid beslut på strategisk nivå i företaget kretsar 

kring företagets konkurrenter, regleringar på företagets marknad eller teknologisk 

utveckling. En tumregel som Nilsson och Olve (2013) presenterar är att den strategiska nivån, 

generellt sett, använder sig av mer externt underlag vid beslutsfattande. Detta medan beslut 

på mer operativ, detaljnivå snarare använder sig av mer internt underlag. 

 

Det finns även de som menar att det snarare är magkänsla och intuition som används som 

beslutsunderlag för beslut om strategiska förändringar, snarare än djupgående analyser och 
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prognoser (Pearlson & Saunders, 2009; Nilsson, Petri & Westelius, 2016). Företag C menar 

att det underlag de använder är nödvändiga, men de är inte heller tillräckliga. Mycket handlar 

om hur företaget väljer att tolka informationen, för att uppdatera företagets bild om 

omvärlden (LGR, bilaga 2; TBD, bilaga 1). Nilsson och Olve (2013) menar att mycket också 

bygger på erfarenhet, att det är detta i kombination med historiska analyser som kan bilda 

företaget en uppfattning om sin framtid. Att det dock endast skulle vara en magkänsla eller 

ett infall från personerna på företaget som leder till strategiska beslut är dock i samtliga tre 

fall felaktigt, då exempelvis Visma SPCS använder sig av flera beslutsunderlag för att kunna 

bättre förstå deras nu- och framtid (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). 

 

På Visma SPCS menar Björn (bilaga 1) att mycket av den vision som företaget har satt upp 

för år 2020 bygger på antaganden, men även historiken som Roos, von Krogh och Roos 

(2004) betonar är viktig för företaget att använda sig av. Dessa antaganden som företaget gör 

är alltid ankrade i det underlag som företaget använder sig av, vilka visar på den framtid som 

företaget ser framför sig. I detta spelar digitaliseringen en stor faktor, vilket än mer trycker 

på det tryck som företagets bransch sätter på företaget i det avseendet att det kräver att 

företaget hänger med i utvecklingen för att kunna överleva. Både Visma SPCS och Företag 

C menar alltså att underlaget är viktigt, men att det inte ger företaget hela svaret om sin 

framtid bara genom att titta på siffror eller prognoser. Mintzberg (1994) menar att det är 

väldigt svårt att förutse hur väl strategiska beslut ska falla ut i företaget, vilket gör det än 

viktigare att verkligen försöka utveckla så bra prognoser och analyser som möjligt, för att 

kunna förstå och analysera företagets framtid. Att därmed endast använda sig av magkänsla 

vid dessa beslut, även om mycket kan handla om antaganden vore därmed felaktigt (Björn). 

Komplexa situationer och marknader kräver denna typ av underlag och diskussioner (David, 

2013). Ett omfattande beslutsunderlag är något som bör ligga till grund för beslut om 

strategiska förändringar, menar Nilsson och Olve (2013) och Jenkins och Williamson (2016), 

vilket får medhåll från företagens sida, även om det finns vissa reservationer för att det 

snarare handlar om förståelse än att blint lita på historiska siffror. 
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5.4.1. Extern information 
När Visma SPCS pratar om det underlag som används är det viktigt för företaget att ha ett 

perspektiv som täcker in samtliga aspekter av den strategiska förändring som är tilltänkt att 

utföras i företaget, vilket för olika situationer kräver olika underlag (Jens, bilaga 1). Tittar vi 

på det som Nilsson och Olve (2013) menar, om att det vid strategiska beslut i företaget ofta 

är den externa informationen som används som beslutsunderlag, kan vi se att detta är något 

som Visma SPCS tagit fasta på. Det underlag som Visma SPCS tittar på vid beslut om 

strategiska förändringar innefattar den typ av extern input som både affärsutvecklare 

använder sig av, men även företagets ledningsgrupp när beslutet i exempelvis PAB sedan ska 

utföras. Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att en kartläggning av företagets omvärld 

genom exempelvis olika analysmodeller som Porters fem krafter, P.E.S.T. eller S.W.O.T., 

vilka kan vara bra sätt för företag att göra detta på. Mycket av det underlag som Visma SPCS 

använder kan sägas falla in under dessa analysmodeller, även om inte företagen väljer att 

använda samma rubricering. Allting handlar om att kartlägga den situation som företaget 

befinner sig. 

 

Det som Visma SPCS då tittar på externt rör egentligen allt det som företaget anser kan 

påverka dem. De tittar mycket på vad deras konkurrenter gör, där Visma SPCS både tittar på 

de etablerade företagen som varit deras konkurrenter en lång tid, men även de mer flexibla 

uppstickarna som tar marknaden med storm och på kort tid gör stora investeringar och 

lanseringar. Det är alltså inte endast de stora drakarna som är intressanta för företaget, utan 

även de företag som i viss mån tar utvecklingen i branschen framåt (Jens, bilaga 1; Björn, 

bilaga 1). Denna aspekt, att det är de små och mer snabbfotade aktörerna på marknaden som 

företaget i viss mån har störst respekt för, är något som än mer trycker på relevansen i att 

företaget behöver förändra sig för att överleva på sin marknad. Varken IKEA eller Företag C 

har det problemet, med snabbfotade och flexibla uppstickare som rör om på marknaden och 

snabbt tar marknadsandelar (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1; LGR, bilaga 2; TBD, bilaga 

1). De företagen kan sägas agera på mer mogna och färdiga marknader, där denna typ av 

uppstickare inte existerar i samma utsträckning, alternativt inte påverkar två företag med den 

typ av särställning de har på sina marknader. Att Visma SPCS då har som strategisk riktning 

att köpa upp uppstickare och använda deras produkter under deras paraply (Jens; Björn) blir 

därmed ett sätt att hantera detta än bättre. 
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Utöver att se vad som sker på företagets egen marknad i Sverige, ser även Visma SPCS till 

marknader utomlands. Björn (bilaga 1) beskriver det som att USA i vissa sammanhang är 

flera år före den svenska utvecklingen, därmed blir en analys av läget på andra sidan Atlanten 

ett sätt för företaget att se vad framtiden är för deras marknad i Sverige. Men, något som är 

extra intressant, är deras sätt att även titta på andra marknader än deras egen och försöka 

översätta det som sker på andra marknader till deras egen kontext. Detta är ett sätt att tänka 

utanför boxen som företaget använder sig av, för att verkligen kunna vara beredda på de 

trender som sker och för att kunna få ett så heltäckande perspektiv över sin situation som 

möjligt. Just för att kunna kartlägga trender menar företaget att det inte endast räcker med att 

titta på deras egen bransch, ibland kan lösningen finnas någon annanstans, bara företaget är 

beredda att titta åt andra håll (Björn). Viktigt att tänka på när företag tittar på sin, och andras, 

branscher är dock att göra detta kritiskt, menar Roos, von Krogh och Roos (2004). Något 

som fungerar för andra företag behöver inte fungera för Visma SPCS, där osäkerheten är än 

större när det handlar om andra branscher än deras egen. Men för ett företag som har en tydlig 

tillväxtstrategi och en vilja att bli större på en hårt konkurrensutsatt marknad, blir denna typ 

av ovanliga infallsvinklar ett viktigt sätt att skapa sig konkurrensfördelar.  

 

På IKEA Kalmar handlar mycket av det beslutsunderlag om deras lokala marknad, vilket 

även är information som används på mer operativ nivå i företaget (Madlén, bilaga 1; Johanna, 

bilaga 1). Informationen om företagets lokala marknad samlas in av bland annat deras 

medarbetare, men de har även andra typer av externa undersökningar som företaget får ta del 

av som ger dem informationsunderlag om vad deras kunder tycker om företaget. Att det är 

kunderna som ligger i fokus för IKEA går inte att ta miste på, då allting som sker i 

organisationen ska ske på grund av dem i viss mån. Mycket av de beslut som fattas på IKEA 

Kalmar, både strategiskt men framförallt operativt, utgår ifrån de undersökningarna och 

externa beslutsunderlag de får från sina kunder (Madlén; Johanna). Undersökningarna som 

genomförs av IKEA Sverige ligger till grund för det övergripande arbetet, som 

strategiformulering för samtliga varuhus på Sverigemarknaden. Bland detta genomförs 

ingående konkurrensanalyser vilka klargör för konkurrenter på de olika marknaderna inom 

Sverige och de största konkurrenterna där. 

 

Företag C tittar, likt Visma SPCS och IKEA Kalmar, på vad deras kunder tycker om företaget 

och vad allmänheten har för uppfattning av företaget. Företag C är dock tydliga med 

skillnaden mellan fakta, kunskap och förståelse när denna typ av beslutsunderlag bearbetas 
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och används i företaget. De rapporter som företaget genererar eller får till sig kanske inte ger 

företaget svaret, utan istället ställer frågan (LGR, bilaga 2). Vi diskuterade tidigare de som 

menar att det snarare är magkänsla som används som underlag för strategiska beslut, där även 

om det finns ett underlag som företagen använder är det ändå en viss del som bygger på 

antaganden. Mycket av detta handlar för företagen om att skaffa sig en förståelse och bild av 

hur framtiden för företaget kommer att se ut, vilket kan vara svårt att se endast baserade på 

historiska rapporter. 

 

Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att denna typ av kartläggning av företagets omvärld 

är väldigt tidskrävande, men att det är en investering som är värd att göra för företaget. Denna 

typ av kvalitativ data som omvärlden genererar kan därmed bli viktigt för företaget för att 

förstå deras omvärld (Anthony et al., 2014). De som arbetar med denna typ av prognoser och 

analyser på Visma SPCS är inte bara de som arbetar med det strategiska arbetet, det vill säga 

de 20 personer som är en del i den affärsenheten, utan även de som arbetar på marknadssidan 

av företaget (Björn, bilaga 1). Dessa tittar på vad som skrivs i tidningarna om deras 

konkurrenter eller vad de har för marknadsföringskampanjer för tillfället, allt för att kunna 

identifiera det som sker runt om företaget. 

 

En annan typ av extern information som Visma SPCS ser till är den från deras kunder. 

Företaget beskriver det som att få, om ens någon, har samma kunskap om Sveriges 

småföretagare som Visma SPCS har. Sveriges småföretagare är just den kundgrupp som 

företaget vill åt, vilket innebär att de har väldigt bra koll på vad deras kunder vill ha och vad 

de tycker om företaget och deras produkter. Hur denna typ av underlag samlas in kan ske 

genom många olika sätt, exempelvis genom marknadsundersökningar som företaget utför, 

men kanske framför allt genom direktkontakter med deras kunder via företagets support. Att 

företaget tittar mycket åt vad deras kunder vill är något som går i linje med deras 

övergripande vision, om att finnas till för de många människorna och för att förverkliga deras 

företagande (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). 

 

Det kan tyckas som ett luddigt sätt att beskriva det på, att Visma SPCS vill åt ett 360-

perspektiv över situationen när strategiska beslut ska fattas. Men det handlar alltså helt enkelt 

om att kunna förstå allt det som sker runtom dem, för att få ett så bra och riktigt beslut som 

möjligt när företaget ska fatta beslut om strategiska förändringar. Detta handlar alltså om, 
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externt, att titta på vad som deras konkurrenter gör, vad som sker på andra marknader och i 

andra länder samt vad deras kunder tycker och tänker om företaget. 

 

5.4.2. Intern information 
Vi var tidigare inne på att det, vid beslut på strategisk nivå i företag, generellt sett är mer 

extern information som används (Nilsson & Olve, 2013). Men detta betyder inte att den 

interna informationen företagen har i sin organisation inte är viktiga för som beslutsunderlag, 

framförallt på mer operativ nivå blir den interna informationen den som Nilsson och Olve 

(2013) trycker på som allra viktigast. Tittar vi på den interna informationen som företagen 

använder som beslutsunderlag för strategiska beslut kan vi se att det inte alls är samma mängd 

underlag som för det externa underlaget. I fallet Visma SPCS menar Jens (bilaga 1) att 

företaget bara har skrapat på ytan när det gäller att använda denna typ av information i 

företaget, men att de såklart även använder interna prognoser och underlag vid beslut om 

strategiska förändringar. 

 

Mycket av det interna underlaget som Visma SPCS använder sig av handlar om 

prestationsmått, både i form av antalet sålda enheter av en viss produkt eller tjänst men även 

i rena lönsamhetsmått för att se huruvida en planerad strategisk förändring också genererar 

så mycket som företaget vill att den ska göra. Det är viktigt för företaget att veta varför ett 

visst projekt inte presterar som det var tänkt, vad anledningen bakom detta är (Björn, bilaga 

1). Mycket av detta handlar dock om uppföljning, på redan utföra strategiska förändringar, i 

företaget. Det är dock lätt att se det som att den interna informationen företagen använder sig 

av endast kan bestå av ekonomiska siffror, så är inte fallet menar Roos, von Krogh och Roos 

(2004). Dock kan vi konstatera att det är detta som är det företagen fokuserar mest på kring 

sin interna miljö. 

 

Mycket av den interna informationen kommer som sagt från Visma SPCS:s produkter och 

hur väl de presterar, där företaget tittar på hur många nya användare de har av en viss produkt, 

eller hur mycket intäkter som den genererar. Det är dock viktigt för företaget att tolka utfallet 

rätt, det kan vara att även om det ser ut som om användarantalet har ökat kan det vara det att 

det egentligen ser lika bra ut. Björn (bilaga 1) exemplifierar genom att beskriva den 

nuvarande situationen med deras lokalt installerade bokföringsprogram, där de fakturerar en 

kund per program, där kunden sedan kan ha hur många företag denne vill på sin dator. I det 

nya systemet, med molnbaserade bokföringsprogram, fakturerar de istället per företag som 
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kunden har. Dessa typer av ingångsvärden är viktiga för företaget att ta med sig, när den 

interna informationen ska analyseras och användas som underlag för strategiska beslut.  

 

En annan del av det interna materialet handlar om företagets plats i koncernen, där siffror 

och nyckeltal ska levereras uppåt i koncernhierarkin. Detta blir en viktig aspekt för företaget 

att hantera, just det faktum att det finns direktiv ovanifrån som företaget behöver ta i 

beaktning när strategiska beslut ska fattas i företaget. Den mängd data som företaget får 

hantera och som koncernen vill ta del av är enorm, menar Jens (bilaga 1). All denna 

information når inte de anställda på företaget men det är något som de behöver ta i beaktning 

när strategiska beslut ska fattas. Speciellt viktigt blir det kring de produkter som koncernen 

valt rent strategiskt, exempelvis deras molnbaserade program Visma eEkonomi, där den 

finansiella aspekten kring hur väl produkten presterar blir viktigt för företaget att använda 

som underlag för beslut om produkten. Denna typ av direktiv och restriktioner infinner sig 

givetvis på företag som IKEA Kalmar också, på grund av dess position som ett varuhus i en 

större koncern där de har ett ramverk, bestämt av den högre ledningen inom företaget, som 

de förväntas att efterleva på varuhuset också (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). 

 

Tittar vi på Företag C använder även de internt underlag vid strategiska beslut, där de ser till 

ekonomiska analyser och nyckeltal för att se huruvida en produkt eller tjänst presterar som 

det var planerat. Inför att beslut ska fattas tittar företaget även mycket på hur väl den 

ekonomiska inkomsten kommer att bli av förändringen, där de tittar mycket på hur 

förändringen som är tänkt att genomföras engagerar deras involverade kunder (LGR, bilaga 

2; TBD, bilaga 1). LGR menar även på att det hänger på medarbetarnas tolkning av 

underlaget de blir tilldelade för hur denna information senare används.  

 

5.5. Beslutskriterier 
I avsnittet ovan tittade vi på den typ av beslutsunderlag som används vid beslut om strategiska 

förändringar, men vi var även inne på att det är olika typer av underlag som är relevanta för 

olika situationer. Det vi kan se är att företagen väljer att betona olika typer av underlag olika 

mycket, beroende på var de kommer ifrån. Grunden i detta kan sägas är företagets vision och 

affärsidé, som är grunden i det strategiska arbetet för företagen (Kotler & Keller, 2011; 

David, 2013; Nilsson & Olve, 2013). Nilsson och Olve (2013) menar just att den externa 

informationen blir som allra viktigast på strategisk nivå, vilket vi kan se när vi tittar på vilken 
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typ av information som företagen betonar att företagen också uppfyller. Företaget behöver 

rikta sin blick utåt eftersom de alla tre är så pass riktade specifikt mot sina kunder. För att 

kunna tillfredsställa dem med sina produkter och tjänster behöver därmed företaget studera 

sina kunder och sin omvärld i större utsträckning än om de inte hade haft den strategiska 

riktningen. Roos, von Krogh och Roos (2004) menar att det är viktigt för företag att, på 

strategisk nivå i företaget, ha kunderna och deras behov som en röd linje genom det som sker. 

Att det är kunderna som står i centrum när det gäller företagets välmående och 

konkurrenskraft för framtiden. Att den förändring som är tilltänkt att utföras också skapar ett 

värde för kunden (Simons, Dávila & Kaplan, 2000; Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). 

Som en tumregel brukar framgångsrika organisationer fokusera på sina kunder, att det är det 

som är det huvudsakliga ursprunget till den strategiska riktlinjen i företaget. Att det är 

kundens behov och vad de säger om företagets kunderbjudande som kommer i första rummet 

(Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998).  

 

Tittar vi på Visma SPCS pratar de mycket om hur de kan vara relevanta för sina kunder, att 

det är det som är grunden i det som företaget gör. Samtliga strategiska beslut som fattas ska 

vara för att relevanta för sina kunder i framtiden, något som företaget arbetade fram när den 

nya ledningen tillträdde. Det handlar alltså mycket om vad deras kunder vill ha för arbetsgång 

och produkter för att kunna förverkliga sitt företagande, där företaget försöker anpassa sig 

efter detta. Hela företagets vision är utformad utefter hur de ska kunna vara relevanta för sina 

kunder i framtiden (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Synen är liknande för IKEA Kalmar, där 

hela företagets verksamhet kretsar kring vad de många människorna vill ha (Madlén, bilaga 

1; Johanna, bilaga 1). Företagen pratar mycket om deras kunderbjudande, hur viktigt det är 

att de strategiska beslut de tar också skapar värde för deras kunder. Visma SPCS har detta 

som en del i det förslag som affärsutvecklare kommer med till mötesfunktionen PAB, att se 

vilken värdeförändringen ska ge för deras kunder. Skulle det vara så att den planerade 

strategiska förändringen inte tillför värde för de många företagarna, då väljer företaget inte 

att ta förslaget vidare heller (Jens). Roos, von Krogh och Roos (2004) pekar även på att ett 

sätt för företag att snabbt se huruvida en strategisk förändring ska utföras är just genom att 

se huruvida den skapar värde för deras kunder, eller ej. Om än lite förenklat, är det så 

företaget också arbetar. Kunden får en otroligt viktig del i processerna kring strategiska beslut 

i företaget. 
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Roos, von Krogh och Roos (2004) trycker alltså på kunderbjudanden och värdet för kunden 

för företag, och att det är detta som står i centrum för företagets överlevnad, något Visma 

SPCS tar i beaktning i och med kundernas väldigt tydliga roll i den strategiska 

beslutsprocessen på företaget. Ständigt återkommande blir därmed kunden och värdet denne 

får av den nya strategiska förändringen som företaget utför (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). 

Detta tyder än mer på vikten av det arbetet som Visma SPCS och IKEA för mot sina kunder, 

där detta blir kanske det allra viktigaste företaget att fokusera på. Att fokusera på sina kunder 

och vad de vill ha blir ett sätt för företag att bibehålla fortsatt konkurrens på marknaden. 

 

Det underlag som företaget då får in från sina kunder är både det som kommer in via 

företagets supportkanaler, exempelvis via telefonärenden eller mailsupport, men även genom 

olika marknadsundersökningar (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Allt för att kunna täcka in så 

mycket som möjligt av situationen och för att inte missa någon viktig aspekt, menar Jens. 

Företaget beskriver det som att de har så otroligt mycket data och åsikter från sina kunder 

som de skulle kunna använda vid dessa beslut, men att de kanske inte än har utnyttjat detta 

till dess fulla potential. Kunderna kommer med förslag hela tiden på tillägg till deras 

program, vilket är något som företaget gärna tar emot. Att kunna ta emot ett förslag från en 

kund och sedan utvärderar huruvida detta är en strategisk förändring som också skulle kunna 

ge värde för de många kunderna, och inte bara denna specifika kund, är en styrka som 

företaget har. Direktkontakten med kunderna gör att de väldigt lätt kan se huruvida en 

strategisk förändring också har fallit väl ut, om det är så att kunderna utnyttjar den och tycker 

om den exempelvis. För ett företag som är så pass kundinriktat i allt de gör, vilket ifall vi se 

till Roos, von Krogh och Roos (2004), är det rätta sättet att göra, så har företaget en uppsjö 

av data att analysera och använda sig av från sina kunder som bara väntar på att bli använd. 

Jens menar att, precis som med den interna informationen i företaget, menar Visma SPCS att 

de bara skrapat på ytan och att detta är något de gärna ser mer av i framtiden. 

 

Tittar vi på Företag C pratar de ofta i termer av capabilities, och hur dessa i sin tur öppnar 

upp för strategiska möjligheter för företaget. Företaget har dock, likt Visma SPCS och IKEA, 

ett stort kundfokus i sin verksamhet där de tittar på hur den planerade förändringen kan 

engagera deras kunder. När de lanserar en ny produkt eller gör ett annat tillägg till sitt 

kunderbjudande behöver de också fin input från sina kunder för att veta huruvida den 

planerade tjänsten eller produkten också är något som deras kunder vill ha och använda 

(LGR, bilaga 2; TBD, bilaga 1). Det finns ett ansvar på kontors- och regionchefer att 
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återkoppla den feedback företaget får från sina kunder uppåt i företaget, men de har utöver 

detta andra system som också granskar bland annat intäkter och kostnader, denna data 

granskas sedan av anlitade controllers. Det finns även de som undersöker kundbehovet mer 

specialiserat på företagets olika enheter (TBD). Företaget har således väldigt bra koll på vad 

deras kunder känner och förväntar sig av Företag C.  

 

För att återkoppla till diskussionen som fördes tidigare angående de förutsättningar som 

företagen arbetar utefter, påverkar detta även hur företagen behöver se på sina kunder. I fallet 

Visma SPCS, som ständigt behöver utvecklas i en utmanande bransch som utmärker sig 

genom att den är inne i en förändringsfas, behöver företaget också veta vad deras kunder vill 

ha för produkter och tjänster. Att kundernas behov förändras är Visma SPCS medvetna om 

(Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1), annars hade företaget inte förändrat sin vision och sitt 

strategiska arbete från första början. 

 

Att därmed hålla koll på vad kunderna vill ha och hur den utvecklingen rör sig framåt blir 

därför än viktigare för ett företag som Visma SPCS, än ett företag som Företag C. IKEA:s 

vision om att finnas till för de många människorna hänger ihop med att de också är ett retail-

företag, där hela deras verksamhet går ut på att sälja så många produkter som möjligt. Att 

därmed blunda för sina kunder vore, baserat på det teoretiska material som beskrivits ovan, 

inte vidare bra för företagets konkurrenskraft. Madlén (bilaga 1) menar att det är viktigt för 

företaget att hålla koll på sina kunder, just eftersom de är så viktiga för företagets 

konkurrenskraft och överlevnad. Att kunderna och det värde som företaget skapar för sina 

kunder har en stor del i företagets strategiska arbete, samt det sättet som företaget väljer att 

tolka det interna och externa underlag som företaget har vid beslut om strategiska 

förändringar, är av stor vikt för dessa företag går därmed inte att blunda för. 
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5.6. Ekonomistyrningens roll vid strategiska förändringar 
En stor del av de strategiska förändringarna är den del som ett företags ekonomistyrning 

spelar. Enligt Anthony et al. (2014) och Simons (1995) är den klassiska bilden av relationen 

mellan ekonomistyrningen och ett företags strategi att det är ekonomistyrningens roll att 

realisera de strategier och mål företaget har satt upp. Vi diskuterade tidigare figur 3.3 på sida 

38 (Nilsson och Olve, 2013), som beskriver hur detta ser ut på de olika nivåerna i företaget. 

Vi har den allra mest övergripande och strategiska nivån, sedan den taktiska och realiserande 

för att avsluta på den nivån som innebär det dagliga arbetet på företaget, nämligen den 

operativa nivån. Modellen illustrerar hur den högre nivån ser till mer externa frågor där 

Nilsson och Olve (2013) menar att det är färre frågor men där frågorna i fråga har en större 

vikt och omfång för företaget. På den lägre nivån är frågorna kopplade till det interna och 

frågorna är många men berör mindre day-to-day business frågor. Den klassiska bilden av 

ekonomistyrningen som ett sätt att realisera strategier brukar benämnas som att 

ekonomistyrningen används diagnostiskt. Förhållandet kan dock vara det motsatta, att vi 

istället för att utgå från den strategiska nivån och arbetar oss nedåt kan vi börja på den 

operativa nivån. Detta brukar benämnas som att ekonomistyrningen används interaktivt, att 

ekonomistyrningen kan finnas till för att även generera underlag som kan ligga till grund för 

nya strategiska riktningar. Nedan beskrivs hur dessa tre företag förhåller sig till detta och 

huruvida det kan sägas att ekonomistyrningen, när det kommer till strategiska förändringar, 

i deras fall används diagnostiskt eller interaktivt. 

 

5.6.1. Diagnostisk ekonomistyrning 
Den klassiska bilden av ekonomistyrningen i ett företag är alltså att den ska finnas till för att 

realisera företagets strategier, där det snarare handlar om kontroll och uppföljning av det som 

sker än att generera ny information för företagets strategiska arbete (Simons, 1995). Ser vi 

till Visma SPCS kan det definitivt sägas att de använder sig av ekonomistyrningen på ett 

diagnostiskt sätt, mycket genom att de sätter upp strategier i företaget för att sedan använda 

sig av rapporter och andra underlag som uppföljning på det utfall som blivit. Företaget 

använder sig mycket av uppföljning för att se att de ligger i fas och att den strategiska 

förändring som redan är genomförd också faller ut som företaget hade planerat (Jens, bilaga 

1; Björn, bilaga 1). Tittar vi vidare på IKEA Kalmar och Företag C ser skeendet liknande ut, 

likt för Visma SPCS tittar de mycket på uppföljning för att se att de ligger rätt i fas med de 

planer som satts upp. IKEA utför sin uppföljning på affärsplanen, där revidering kan utföras 

ifall utfallet inte skulle vara felaktigt på något sätt (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1). På 
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Företag C var vi tidigare inne på det faktum att företaget ofta behöver följa upp det som sker, 

för att se huruvida den strategiska förändring som gjorts fick rätt utfall, där LGR (bilaga 2) 

liknande det vid när FC Barcelona skulle införa ett nytt spelsätt, där det var omöjligt för dem 

att på förhand veta huruvida det skulle bli bra eller dåligt. Det är alltså viktigt att i efterhand 

ta del av det underlag som ekonomistyrningen ger för att se ifall projektet presterar enligt 

plan för samtliga tre företag, vilket vi anser påvisar att den teoretiska synen på 

ekonomistyrningens roll, det vill säga att använda dessa medel för att realisera strategier, på 

en strategisk nivå i företagen styrks av det empiriska materialet som samlats in. Den klassiska 

bilden, att ekonomistyrningen ska realisera de strategier som redan är beslutade om i 

företaget (Simons, 1991; Simons, 1995), är något som företagen i stor utsträckning alltså 

följer. 

 

Realisering av strategin sker däremot, enligt Nilsson och Olves (2013), på den taktiska nivån 

och Simons (1995) pekar på att det största fokuset med ett diagnostiskt styrsystem ligger på 

just resultatet. Roos, von Krogh och Roos (2004) menar i sin tur att det är på den 

affärsstrategiska nivån i företaget som uppföljningen av företagets kunderbjudande sker, 

samt att det där ofta handlar om prestationsmått kring en viss förändrings utfall, i form av 

exempelvis nyckeltal och lönsamhetsmått. Att företagen följer upp sina projekt och 

förändringar på strategisk nivå för att se deras resultat kan vi konstatera, där om vi tittar på 

Visma SPCS de använder sig av mycket finansiella nyckeltal och KPI:er, både i syfte för 

dem själva men även siffror och prognoser som ska presenteras uppåt i koncernledningen på 

företaget. Företaget har en idé om att det inte ska finnas någon prestige i dessa beslut, att ifall 

en produkt eller en förändring inte har fallit ut väl som de hade hoppats på är de inte 

främmande för att tänka om och titta på förändringen igen för att se vad som kan göras bättre 

(Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Tar vi deras molnbaserade redovisningstjänst som ett 

exempel tittar företaget både på antalet kunder som de fakturerar, men även hur många 

kunder som de tappar. Att sedan kunna analysera vad dessa utfall beror på blir en viktig del 

i detta, att det inte alltid är så enkelt som att svarta siffror betyder att tjänsten ska få fortsätta 

och att röda siffror betyder att de ska tänka om och tänka nytt. Den här typen av finansiell 

uppföljning på nyckeltal och produkter och tjänsters lönsamhet för företaget blir viktiga 

verktyg för att se att deras planer faller väl ut och att deras strategiska förändringar realiseras 

i företaget, vilket kan sägas vara tecken på att företaget använder sin ekonomistyrning 

diagnostiskt i viss mån. 
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Tittar vi specifikt på IKEA Kalmar ligger mycket av fokuset kring deras uppföljning på vad 

deras kunder säger och tycker om det som företaget gör, något som även är fallet hos Visma 

SPCS. Medarbetarna på IKEA Kalmar blir involverade, på en daglig basis, när det gäller 

uppföljning som påverkar företagets strategiska arbete (Madlén, bilaga 1; Johanna, bilaga 1), 

för att precis som de övriga två företagen försäkra sig om att de är på rätt väg med sitt arbete. 

Tittar vi på Visma SPCS och Företag C sker dock denna uppföljning, oftast, på högre nivåer 

i företaget eller genom interna specialister på området. IKEA har just en väldigt tydlig 

riktning mot att få sina anställda att vara delaktiga i dessa återkopplingar kring deras beslut, 

både på strategisk nivå men ofta även mer operativ detaljnivå i företaget. Så istället för att 

denna typ av uppföljning endast genomförs av toppen av företagshierarkin, involverar detta 

arbete samtliga medarbetare inom företaget. 

 

Det underlag som företagen får från sin ekonomistyrning blir sedan alltså indikationer på 

huruvida företaget ska fortsätta satsa på en produkt, eller tänka om. Ett liknande tänk kring 

detta kan alltså även identifieras hos både IKEA Kalmar och hos Företag C, där uppföljning 

och de indikationer som dessa ger företaget om hur väl de presterar för tillfället, blir viktiga 

att ta i beaktning när företaget ska fatta beslut om strategiska förändringar framöver. Något 

som brukar vara vanligt för ett diagnostiskt ekonomisystem är att det förespråkas i situationer 

där förändring inte är vanligt förekommande (Nilsson & Olve, 2013), vilket skulle vara ett 

argument för Visma SPCS, som vi tidigare beskrivit befinner sig i en väldigt föränderlig 

bransch och framtid, att försöka börja använda sitt ekonomistyrningssystem lite mer 

interaktivt i framtiden. Detta diskuteras vidare i nästkommande avsnitt av denna studie. 

 

5.6.2. Interaktiv ekonomistyrning 
Den andra synen på ekonomistyrningens roll vid strategiska förändringar är alltså, om vi 

återigen tittar på Nilsson och Olves (2013) figur nedifrån och upp, bottom-up istället för som 

tidigare top-down, att ekonomistyrningen istället för att realisera strategier i företaget ska den 

generera nya strategier och förändringar till företaget (Anthony et al., 2014; Simons, 1995; 

Nilsson & Olve, 2013). Även om detta kan ske på alla nivåer inom företaget innebär det dock 

oftast en större involvering på den operativa nivån. Simons (1995) menar att denna syn på 

ekonomistyrning är viktig då det skiftar fokus från den mer resultatinriktade verksamheten 

(som är den som en diagnostisk ekonomistyrning lyfter fram), till en mer lärande process. 
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Vi kunde tidigare konstatera att företagen använder sig av företagets ekonomistyrning på ett 

diagnostiskt sätt gällande företagens strategiska arbete, men förhållandet behöver inte var det 

att företaget endast använder sig av det ena tillvägagångssättet. En kombination av de två är 

fullt möjligt (Simons, 1995). När vi pratar med Visma SPCS är de väldigt tydliga om att det 

nya sättet för organisationen att arbeta sedan företaget bytte ledning är en lärandeprocess för 

hela företaget, att det kommer ta tid att förändra ett beteende och kultur som sitter i väggarna 

på företaget. Pearlson och Saunders (2009) menar att det är viktigt för företaget att se till de 

anställda, där deras vilja att utföra de valda förändringarna kan avgöra huruvida en förändring 

faller väl ut eller inte. För företaget kan detta handla om allt från det operativa till det mer 

övergripande strategiska på företaget, att det hela tiden för företaget handlar om att försöka 

testa sig fram och se vad som fungerar. Visar det sig att något inte fungerar så är företaget, 

som sagt, inte ovilliga att förändra sig (Jens, bilaga 1; Björn, bilaga 1). Att involvera 

företagets anställda i detta arbete är en del i den interaktiva ekonomistyrningen, menar 

Anthony et al. (2014), Simons (1995) och Nilsson och Olve (2013), där företaget är medvetna 

om det ständiga förändringsarbete företaget behöver utföra för att deras medarbetare ska vara 

med på den nya resan som företaget är inne på. 

 

Mycket av detta arbete, där ordet innovation ska vara något som genomsyrar hela 

verksamheten och som de anställda också känner att de är en del av, är något som företaget 

ska arbeta med mer i framtiden. Företaget vill arbeta mer på detta sättet, att de anställda på 

företaget också kan vara de som kommer med idéer till strategiska förändringar, så att det 

inte endast är de som sitter med i affärsutvecklingsenheten på företaget som har den uppgiften 

(Jens, bilaga 1). De anställda på företaget kan sitta på otroligt mycket information, både i 

form av egna idéer utefter vad de upplever på sin arbetsplats men även i direktkontakt med 

företagets kunder, där många av medarbetarna har denna typ av direktkontakt dagligen. 

Wadström (2014) menar att de anställda är de som i viss mån ska genomföra förändringen i 

företaget som ledningen bestämmer, vilket än mer trycker på hur viktigt det är att få med dem 

och låta de anställda vara involverade i beslutsprocessen kring strategiska förändringar. 

 

Tittar vi på IKEA kan ett liknande synsätt identifiera, där medarbetarna alltid involveras i så 

många processer som möjligt på företaget, både på operativ och strategisk nivå (Madlén, 

bilaga 1; Johanna, bilaga 1). Just denna typ av medverkan från företagets personal i dessa 

strategiska processer är något som Simons (1995) menar är en viktig del av den interaktiva 

ekonomistyrningen på ett företag. IKEA menar att det är företagets medarbetare som har 



5. Analys 

 5-102 

mest kunskap om företagets kunder. Vi var tidigare inne på det faktum att det är kunderna 

som står i fokus för allting som IKEA gör, både strategiskt och operativt, vilket betyder att 

de anställda som har kontakt med kunderna och får deras input också har en viktig del i 

företagets arbete. Allting företaget gör ska utgå ifrån vad deras kunder vill, där blir alltså de 

anställdas roll i detta arbete stor. Att därmed använda sina anställda för att samla in denna 

informationen, men även komma med egna förslag, på förändringar i företaget blir då en 

viktig resurs för företaget. I linje med Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998), som menar 

att det är viktigt för företag att uppmuntra denna typ av beteende, försöker IKEA skapa en 

kultur som uppmuntrar egna förslag och idéer, både på strategisk och operativ nivå, i 

företaget (Madlén; Johanna). 

 

På Företag C menar företaget att ekonomistyrningen, snarare än generera svar på det som 

företaget vill ha reda på, ska ställa frågor till företaget. Dessa frågor ska då finnas till för att 

kunna skapa förändringar på företaget i framtiden. Denna bild av ekonomistyrningen 

överensstämmer till viss del med det som Simons (1995), Anthony et al. (2014) och Nilsson 

och Olve (2013) menar är den interaktiva ekonomistyrningen. Steget för den vanliga 

medarbetaren upp till den strategiskt bestämmande nivån i företaget är dock lång, menar LGR 

(bilaga 2). Personer i bestämmande roller kan dock ta input från sina medarbetare på de beslut 

som ska fattas, men det är samtidigt ett problem för stora företag att den här flexibiliteten och 

interaktiva delen av ekonomistyrningen inte alltid får plats. Chefer kan dock ta in input från 

sina medarbetare när de möter dem i olika möten, menar TBD (bilaga 1).  

 

Ofta är det så att de vanliga medarbetarna på Företag C får ett paket med instruktioner om 

hur de förväntas genomföra den strategiska förändringen (TBD, bilaga 1), vilket indikerar på 

ett diagnostiskt synsätt för företagets ekonomistyrning. Dock kan det sägas att det finns 

tecken på en lärande organisation, där fokuset skiftas från resultat till lärande, i viss mån. 

Men likt Visma SPCS kan Företag C ha problem att involvera sina medarbetare i samtliga 

beslut som fattas på företaget, då många beslut av strategisk art innebär att företaget inte får 

prata om det förens allting är påskrivet och officiellt (LGR, bilaga 2; Björn, bilaga 1). 

Exempelvis vid ett företagsförvärv är endast den högre hierarkiska nivån involverad, vilket 

gör det svårt att involvera andra anställda. Dock, kan de ha en stor påverkan på ett strategiskt 

idéstadie för företaget hos Visma SPCS (Jens, bilaga 1; Björn). 
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Vi kan alltså, om än i olika utsträckning, konstatera att samtliga tre företag använder sig av 

sin ekonomistyrning på ett interaktivt sätt, som ett tillägg till att de även använder det 

diagnostiskt. Det är tydligt att både Visma SPCS och IKEA använder sin ekonomistyrning 

mer interaktivt än vad Företag C, även om de också gör det. Vi kan se att IKEA Kalmar har 

kommit längre i sitt arbete att involvera sina medarbetare, både på strategisk men kanske 

framförallt på operativ nivå, där de anställda kan ha en stor roll att spela på varuhuset. Simons 

(1991) pratar om att just de anställdas roll, att de diskuterar den interna informationen i möten 

sinsemellan men även att detta underlag diskuteras av verksamhetens ledning frekvent, samt 

att dessa interna processer ständigt utvärderas. Detta kan sägas är fallet för IKEA Kalmar, 

om än med reservation för deras roll som varuhus i en koncern. På Visma SPCS pratar de 

mycket om att de vill att organisationen ska vara lärande, att en drömbild för företaget är att 

vilken anställd som helst ska kunna gå in på VD:n Daniels kontor och komma med ett 

strategiskt förändringsförslag. För tillfället finns möjligheten, rent teoretiskt, för en vanlig 

anställd att komma med förslag som i sin tur sedan kan bli Value Cards som presenteras för 

PAB-ledningen. Möjligheten finns, men samtidigt har företaget för tillfället mycket annat 

som de behöver lägga sin tid på i nuläget vilket inte gjort det möjligt att få med deras 

medarbetare i detta arbete än (Jens, bilaga 1). Företaget beskriver det som att när deras 

medarbetare har fullt upp med annat har det inte riktigt varit läge att komma med detta 

förändrade arbetssätt för dem, där de även ska komma med förslag till förbättringar för 

framtiden. Samtidigt kan det också vara så att det finns personal som inte passar in i det nya 

arbetssättet, men då är det något företaget får försöka att anpassa och komma med lösningar 

på (Jens). Som David (2013) konstaterar blir de anställda en viktig del i ett företags 

förändringsarbete, och att få med dem på resan och få dem involverade blir därmed en stor 

del för företaget att tänka på framöver. 

 

Att hitta ett bra sätt för företaget att kunna ta tillvara på de förslag och idéer som företagets 

anställda har är något som Visma SPCS ska arbeta mer med i framtiden, något som även 

Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) menar är bra för företag som vill få deras 

medarbetare att bli mer involverade i det strategiska arbetet. Detta för att få innovation att bli 

ännu mer närvarande i organisationen, som jämförelse med IKEA Kalmar har de fått in detta 

tänket i hela organisationen och det är ett liknande tänkt som ett företag som Visma SPCS 

kanske kan se mer av i framtiden. Samtliga tre företag tar hänsyn till rapporter och underlag 

och inte enbart med syftet att realisera företagets strategier, utan ser detta som hjälpmedel för 
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att generera frågor kring förbättringar och förändringar, både på operativ och strategisk nivå, 

i företagen.  

 

Att Företag C har problem att få den operativa nivån av medarbetare att bli mer delaktiga på 

strategisk nivå kan tyckas svårt, mycket på grund av företagets storlek, men också på grund 

av att företaget kanske inte samma mån som Visma SPCS behöver det för tillfället. Vi pratade 

tidigare om de olika förutsättningar som respektive bransch för med sig, en bransch som inte 

innehåller samma nivå av innovation och förändring, innehåller heller inte företag som 

behöver komma med nya förändringsförslag och använda alla resurser de har till detta arbete. 

På en marknad så föränderlig som Visma SPCS anser att deras egen marknad är (Jens, bilaga 

1; Björn, bilaga 1) krävs det att företaget också utnyttjar de resurser de har för att kunna 

förändra företaget på strategisk nivå. Ett interaktivt arbete kan därmed bli en viktig 

konkurrensfördel för företaget, om de fortsätter arbetet med att utveckla just denna aspekten 

av deras organisation även i framtiden. De idéer som Simons (1991) har om den interaktiva 

ekonomistyrningen är också något som företaget försöker arbeta mot, med att ständigt 

utmana och ifrågasätta allt det som de gör. Wadström (2014) beskriver just anställdas 

förmåga att komma med idéer och strategiska förslag som en resurs som många företag inte 

använder i den mån de borde, vilket får anses vara fallet för Visma SPCS för tillfället. Men 

detta är alltså något som de kommer arbeta med mer framöver.  
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6. Slutdiskussion  
Som en avslutning på de resonemang som förts i det föregående avsnittet sker här en slutsats 

som besvara studiens två frågeställningar. Som ett led i detta sker en slutsats kring företagens 

strategiska arbete, hur de arbetar med strategiska förändringar, vilket beslutsunderlag som 

används samt vilken del som ekonomistyrningen har vid dessa beslut.  

_______________________________________________________________ 

 

6.1. Slutsats 
De två frågeställningarna som inledde denna forskningsstudie var;  

 

• Vilken information använder sig företag av vid beslutsfattande om strategiska 

förändringar? 

• Vilken betydelse har ekonomistyrningen vid dessa beslut? 

 

Börjar vi med den första frågeställningen, gällande vilket beslutsunderlag som företagen 

använder sig av vid beslut om strategiska förändringar. Något vi kan konstatera för samtliga 

tre företag är att det underlag som används varierar beroende på vilken situation som företaget 

befinner sig i och vilken typ av strategisk förändring som är tänkt att genomföras. Något som 

dock är genomgående är att företagen vill ha en helhetsbild över det som påverkar företaget, 

både från den externa och interna miljön. Att skapa sig ett heltäckande perspektiv, där de 

baserat på sin erfarenhet och historisk data kan skapa sig en förståelse om vad framtiden ska 

medföra, blir det viktigaste för företag vid beslut om strategiska förändringar. Externt tittar 

företagen mycket på vad deras konkurrenter gör, både de mer etablerade men även de mer 

flexibla, nystartade, företagen. Det som sker på andra marknader är även något som Visma 

SPCS tittar på, för att kunna få in än fler infallsvinklar.  

 

Tittar vi internt handlar mycket om de prestationsmått som företagen har, där företagen har 

olika lönsamhetsmått som de använder för att se hur väl deras strategiska förändringar faller 

ut. Skulle utfallet inte bli så pass bra som det var planerat finns då möjligheten att tänka om. 

Allt för att skapa sig en förståelse om vad som är det bästa beslutet för företaget att fatta, där 

det beslutet som är det bästa för företaget är det som skapar mest värde för deras kunder. 

Grunden i allt det som företaget utför på affärsstrategisk nivå ska vara för att skapa mer värde 

för deras kunder, gör förändringen inte det är den inte heller värd att satsa vidare 
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på.  Betoningen på det underlag som används är således att det är kunderna som ska stå i 

fokus, för samtliga tre företag i studien. Viktigt är också att det strategiska arbetet på företaget 

följer den övergripande visionen företaget har satt upp.  

 

Den rollen som ekonomistyrningen spelar vid dessa tre företags affärsstrategiska 

förändringsarbete är först och främst på ett återkopplande, uppföljande och diagnostiskt sätt, 

där vi kan se att ekonomistyrningens roll för de strategiska förändringarna handlar om att 

följa upp och se till att det som utförs går enligt plan. Dock finns det även ett inslag av ett 

interaktivt sätt att använda företagens ekonomistyrning, framförallt hos IKEA Kalmar, där 

företaget involverar sina medarbetare i det mesta arbete som sker strategiskt på företaget. 

Detta är för Företag C den andra huvudanledningen till vad ekonomistyrningen används till 

inom företaget. Ekonomistyrningen spelar därmed även rollen i att den kan generera nya 

strategiska förändringar för företagen, där detta är något som Visma SPCS vill arbeta med 

mer i framtiden. Framförallt Visma SPCS kan sägas behöva detta framöver, då de agerar på 

en marknad som förknippas med förändring och hög konkurrens, där förmågan att generera 

nya idéer och få sina medarbetare att bidra till verksamhetens strategiska arbete kan bli en 

viktig konkurrensfördel.  

 

Så, utöver att ekonomistyrningen används för att följa upp de redan utförda strategiska 

förändringarna för att se till att de presterar enligt plan, finns det även inslag av att företagen 

använder sig av sin ekonomistyrning interaktivt och försöker få sina medarbetare att bli mer 

involverade i processerna kring strategiska förändringar. Detta blir en värdefull fördel att 

använda sig av för företagen. 

 

6.2. Studiens bidrag 
Författarna föreslog tidigt i studien att denna skulle bidra med ett nytt sätt att se på hur företag 

hanterar strategiska beslut, nämligen genom att se vilken roll som ekonomistyrningen har vid 

dessa beslut. Syftet med studien var att öka kunskapen om på vilka grunder företag tar beslut 

om strategiska förändringar, där just ekonomistyrningens roll var en del i detta. Författarna 

ansåg att detta var något som skulle bidra med ny kunskap inom området. Relevansen av 

studien styrks ytterligare med tanke på att detta är något som väldigt många företag har på 

agendan, just strategiska förändringar, där det till synes verkar som om ekonomistyrningens 

roll ibland glöms bort. Studien bidrar även med insikter om vad som påverkar varför vissa 

företag använder en viss typ av underlag, nämligen beroende på vad företaget har för fokus i 
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sin verksamhet. Studien bidrar även till att beskriva varför vissa företag inte behöver dra 

nytta av sin ekonomistyrning när de ska fatta strategiska beslut i samma utsträckning som 

andra. 

 

6.3. Egna reflektioner och förslag till fortsatta studier  
Mycket av de egna reflektionerna som författarna har efter studiens färdigställande gäller 

studiens metodavsnitt. På grund av de medverkande företagens tidsbrist kunde inte fler 

intervjuer genomföras, att exempelvis kunna få än fler infallsvinklar hos fallföretaget Visma 

SPCS hade kunnat vara av intresse. Med en urvalsprocess som drog ut på tiden kunde därmed 

inte fler intervjuer hållas innan inlämning. En annan aspekt gällande de medverkande 

företagen är att jämförbarheten företagen emellan hade kunnat bli än starkare ifall även IKEA 

Kalmar och Företag C hade kunnat hållas som fallföretag, och inte bara referensföretag till 

det huvudfallet Visma SPCS. Hade författarna fått samma tillgång till rätt personer i rätt 

positioner på IKEA:s huvudkontor, samt på Företag C, hade studien kunnat få ett än större 

djup, anser vi.  

 

Ett uppenbart ämnesområde för fortsatta studier vore att studera andra företag, kanske 

framförallt inom andra storleksklasser. Är det samma syn på strategiska beslut även på 

mindre företag? Ifall vi tittar vidare på liknande företag som de som är valda för denna 

studien, blir det samma resultat då eller är dessa tre företag anomalier? Om vi tar Visma 

SPCS som exempel, skulle studien bli annorlunda om vi jämförde dem med en av deras 

konkurrenter? En fördjupning av studien på ett av de tre bolagen vore även det intressant, för 

att än mer gå till botten med varför dessa strategiska beslutsprocesser ser ut som de gör på 

fallföretagen.  
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Intervjupersoner 
Jens Ahlstrand (Visma SPCS, kontor i Växjö 27/4-2017) - Bilaga 1 

Björn Lang (Visma SPCS kontor i Växjö, 2/5-2017) - Bilaga 1  

Madlén Frisk Eliasson (IKEA:s varuhus i  Kalmar, 24/4-2017) - Bilaga 1 

Johanna Nelson (IKEA:s varuhus i Kalmar, 24/4-2017) - Bilaga 1 

Ledningsgruppsrepresentant (Företag C via telefon, 27/4-2017) - Bilaga 2 

Teamleader Business Development (Företag C via telefon, 2/5-2017) - Bilaga 1 
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8. Bilagor 
8.1. Intervjuguide, semi-strukturerade intervjuer  

Avsnitt 1. Inledning och information om intervjupersonen 

• Vilken är din roll på företaget?  

• Hur länge har du jobbat för företaget? 

• Vill du i din roll vara anonym? 

• Vilken är din roll när det kommer till företagets strategiska arbete? 

• Har du tidigare varit involverad i strategiska förändringar? 

• Om ja, vad har de varit för strategiska förändringar? 

 

Avsnitt 2. Strategi och strategiska förändringar 

• Vad har företaget för affärsidé och vision? Hur arbetar företaget fram denna? 

• Vad har företaget för strategiska målsättningar? Både på övergripande nivå, men även 

på affärsstrategisk nivå (sortimentsnivå). Vilken strategi har ni för era produkter och 

tjänster i dagsläget? 

• Hur arbetar ni på ert företag med strategi, både på lång och kort sikt? Går det snabbt 

eller långsamt när ni arbetar fram dessa riktlinjer? 

• Hur ofta vill ert företag förändra den strategiska målsättningen som sätts upp? 

• Har ni förändrat er strategi nyligen? 

• Om ja, varför gjordes denna förändring? 

• Hur ser processen ut när ni sätter er strategiska inriktning? 

• Växer strategier fram utefter att tiden går eller sätter ni en riktning som ni sedan försöker 

följa? 

• Hur flexibla är ni i er strategiska målsättning? När en strategi sätts, omprövas denna 

eller försöker ni “löpa linan ut” med den riktlinje som satts?  

• Direktiv ovanifrån, hur hanterar ni detta? Har ni någon egen frihet att agera och hur ser 

det förhållandet ut isåfall? 

• Vad tycker ni är allra viktigast när ni ska förändra er strategi?  

• Vilka personer är involverade i arbetet kring att förändra er strategi? Endast cheferna 

eller hur ser arbetet ut? 

• Hur sker uppföljningen av utfallet? Hur ofta sker den? Vad gör ni ifall utfallet inte blir 

som planerat? 
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Avsnitt 3. Ekonomistyrningens roll vid strategiskt arbete och förändringar 

• Om ni skulle besluta om att utöka era kunderbjudanden med ytterligare en vara eller 

en tjänst, hur skulle den inledande processen se ut? Hur skulle denna förändring 

initieras? Hur uppstår dessa beslut? 

• Vem är det som beslutar om detta? 

• Har du varit med i ett beslutstagande som detta?  

• Om ja, hur resonerade du i denna situation, vilka underlag såg du till, 

vad för typ av information grundar du ditt beslut på, hur initierades 

denna strategiförändring?? 

• Vilken typ av information brukar ligga till grund för diskussioner om strategisk 

förändring? (Rapporter, trender, prognoser, nyckeltal m.m.) 

• Vem tar fram underlagen? 

• Vad för information baseras underlagen på? (Marknadsföringar, 

kundpreferenser, innovationer etc.) 

• När ni utför strategiska förändringar, kopplade till ert sortiment och era 

kunderbjudanden, i er verksamhet, var någonstans i organisationen bestäms dessa 

beslut? Är det bara på ledningsnivå eller även chefer på de olika avdelningarna?  

• Har ni nyligen utfört någon typ av förändring i er strategi? Hur såg arbetet ut då? Tycker 

du att arbetet har förändrats i företaget de senaste åren? 

 

• Vilken typ av input använder ni när dessa beslut ska fattas i företaget? 

• Tar ni in information externt, om ja, hur? (Analyser?) 

• Tar ni in information internt, om ja, hur? (Analyser?) 

• Varför arbetar ni på detta sättet? Har detta förändrats i företaget? 

• Samlar ni in information från era kunder via företagets olika informationskanaler, 

exempelvis er support?  

• Om ja, hur lagras denna information? Hur bearbetas den? Använder ni era 

kunder eller konkurrenter i detta avseende? Hur använder ni denna 

informationen? 

• Vilken typ av övriga analyser gör ni som företag på er externa miljö, i form av 

kunder, konkurrenter och er marknad. Hur ser detta arbetet ut? 

• Om nej, varför? Hur ser ni på detta? 

• Har de vanliga anställda något att säga till om när det kommer till strategiska 

förändringar? Kan en “vanlig anställd” komma med förslag som också realiseras?  
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• Om ja, hur samlar ni in denna information?  

• Hur försöker ni uppmuntra de anställda  

 

• Den klassiska bilden av ekonomistyrningen i ett företag är att den ska finnas till för att 

realisera strategin, men förhållandet kan även vara motsatt att det genereras information 

som kan ligga till grund för strategiska förändringar i ekonomistyrningen i företaget. Är 

detta något ni aktivt arbetar med? 

• Varför / Varför inte?  

• Vilket underlag är det som genereras från er interna miljö, i form av mätetal och 

utvärderingar? Hur ser ni på den information som ni genererar internt i företaget? Hur 

använder ni denna för beslut? Vilka är det som står för det underlaget isåfall? 

 

• De underlag som genereras från ert eget företag, hur hanteras detta av cheferna i 

organisationen? Hur ofta är cheferna involverade i dessa möten och hanteringen av det 

underlag som finns i företaget? Har ni ofta möten kring er strategiska riktning och hur 

ni ska förändra denna? 

• Hur ser ni på er strategiska framtid? Kommer ni att förändra den i framtiden eller hur 

arbetar ni med den strategiska riktning ni har i företaget idag? 
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8.2. Intervjuguide, kortare telefonintervju 
Avsnitt 1. Inledning och information om intervjupersonen 

• Vilken är din roll på företaget? 

• Hur länge har du jobbat för företaget? 

• Vill du i din roll vara anonym? 

• Vilken är din roll när det kommer till företagets strategiska arbete? 

• Har du tidigare varit involverad i strategiska förändringar? 

• Om ja, vad har de varit för strategiska förändringar? 

 

Avsnitt 2. Strategi och strategiska förändringar 

• Vad har företaget för affärsidé och vision? Hur arbetar företaget fram denna? 

• Vad har företaget för strategiska målsättningar? Både på övergripande nivå, men även 

på affärsstrategisk nivå (sortimentsnivå). Vilken strategi har ni för era produkter och 

tjänster i dagsläget? 

• Växer strategier fram utefter att tiden går eller sätter ni en riktning som ni sedan försöker 

följa? 

 

Avsnitt 3. Ekonomistyrningens roll vid strategiskt arbete och förändringar 

• Om ni skulle besluta om att utöka era kunderbjudanden med ytterligare en vara eller 

en tjänst, hur skulle den inledande processen se ut? Hur skulle denna förändring 

initieras? Hur uppstår dessa beslut? 

• Vem är det som beslutar om detta? 

• Har du varit med i ett beslutstagande som detta?  

• Om ja, hur resonerade du i denna situation, vilka underlag såg du till, 

vad för typ av information grundar du ditt beslut på, hur initierades 

denna strategiförändring?? 

•  

• När ni utför strategiska förändringar, kopplade till ert sortiment och era 

kunderbjudanden, i er verksamhet, var någonstans i organisationen bestäms dessa 

beslut? Är det bara på ledningsnivå eller även chefer på de olika avdelningarna?  

• Har ni nyligen utfört någon typ av förändring i er strategi? Hur såg arbetet ut då? Tycker 

du att arbetet har förändrats i företaget de senaste åren? 
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• Vilken typ av input använder ni när dessa beslut ska fattas i företaget? 

• Tar ni in information externt, om ja, hur? (Analyser?) 

• Tar ni in information internt, om ja, hur? (Analyser?) 

• Varför arbetar ni på detta sättet? Har detta förändrats i företaget? 

• Har de vanliga anställda något att säga till om när det kommer till strategiska 

förändringar? Kan en “vanlig anställd” komma med förslag som också realiseras?  

• Om ja, hur samlar ni in denna information?  

 

• Den klassiska bilden av ekonomistyrningen i ett företag är att den ska finnas till för att 

realisera strategin, men förhållandet kan även vara motsatt att det genereras information 

som kan ligga till grund för strategiska förändringar i ekonomistyrningen i företaget. Är 

detta något ni aktivt arbetar med? 

• Varför / Varför inte?  

• Vilket underlag är det som genereras från er interna miljö, i form av mätetal och 

utvärderingar? Hur ser ni på den information som ni genererar internt i företaget? Hur 

använder ni denna för beslut? Vilka är det som står för det underlaget isåfall 
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8.3. Konceptuell modell 
 

 


