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Sammanfattning 

Kandidatuppsats 15 HP, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, Controller, 2FE24E, VT 2018 

Titel: Att genomföra en strategiförändring - En fallstudie på Visma Spcs 

Författare: Philip Bergsteinsson, Christoffer Walfridson, Filip Öggesjö 

Examinator: Elin Funck 

Handledare: Anders Jerreling 

 

Bakgrund och problem: Strategiarbete är en process som består av två delar, 

formulering och genomförande. Företag som genomför en strategiförändring står inför 

stora utmaningar. Studier inom företagsstrategi har visat att företag inte uppnår sin fulla 

potential och att det finns en rad hinder och svårigheter vid strategigenomförande.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att testa den modell för strategigenomförande som Kaplan 

och Norton har skapat samt hur den efterföljs i en aktiv strategiförändring. Uppsatsen 

ska vidare bidra med insikt i strategigenomförandets fallgropar och hinder.   

 

Metod: Studien som genomförts är en fallstudie av kvalitativ karaktär. Det empiriska 

materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer.   

 

Slutsats: Visma Spcs är mitt uppe i processen Vision 2020, en strategiförändring som 

tog fart 2016. De har under dessa åren arbetat flitigt med att formulera, implementera, 

kommunicera och få medarbetare att förstå Vision 2020 för att hela organisationen ska 

arbeta mot de gemensamma målen. Studien visar och belyser ett antal problem Visma 

Spcs har med strategiförändringen, några är en del av kommunikation och kännedom 

kring strategin andra är hur man arbetat med processen. Kaplan och Norton har skapat 

en process i sex steg för strategigenomförande, en process som enligt uppsatsens syfte 

testas i den här studien. Det har identifierats en del likheter med Visma Spcs 

strategigenomförande och teorin men även en hel del avvikelser. De viktigaste 

punkterna i uppsatsens slutsats är att Visma Spcs behöver arbeta mer med 

kommunikation och återkoppling kring Vision 2020. 

 

Nyckelord: Strategy execution, strategy process, strategy change, strategic planning 
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Abstract 

Bachelor Thesis 15hp, Business Program, School of Business and Economics at 

Linnaeus University, Controller, 2FE20E, VT 2018 

Title: Implementing a Strategic Change - A Case Study on Visma Spcs  

Authors: Philip Bergsteinsson, Christoffer Walfridson, Filip Öggesjö  

Examiner: Elin Funck 

Tutor: Anders Jerreling 

 

Background and problem: Strategy work is a process consisting of two parts, 

formulation and execution. Companies that execute a strategy change are facing major 

challenges. Business strategy studies have shown that companies do not achieve their 

full potential and that there are a number of difficulties in strategy execution. 

 

Purpose: The purpose of the essay is to test the model of strategy execution that Kaplan 

and Norton have created and how it’s followed in an active strategy change. The essay 

will provide insight into the pitfalls and obstacles of the strategy implementation. 

 

Method: The study that has been conducted is a case study of a qualitative nature. The 

empirical material has been collected by means of semi-structured interviews. 

 

Conclusion: Visma Spcs is in the middle of the Vision 2020 process, a strategy change 

started in 2016. During these years, they have been working hard to formulate, 

implement, communicate, and get employees to understand Vision 2020 in order for the 

entire organization to work towards the common goals. The study highlights a number 

of problems Visma Spcs has with the strategy change, some are part of communication 

and knowledge about the strategy others are how to work with the process. Kaplan and 

Norton have created a process in six steps for strategy implementation, a process that, 

according to the purpose of the paper, is tested in this study. There have been identified 

some similarities with Visma Spcs strategy implementation and the theory, but also a 

number of deviations. The main points of the paper's conclusion are that Visma Spcs 

needs to work more with communication and feedback around Vision 2020. 

 

Keywords: Strategy execution, strategy process, strategy change, strategic planning 
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1 Inledning 

 
Det inledande kapitlet i den här uppsatsen har som syfte att väcka intresse för 

problemet och frågeställningen som författarna formulerat. Det sker genom en 

välutvecklad bakgrund och problemformulering som mynnar ut i författarnas 

frågeställning och syfte med uppsatsen. 

 
 

 

1.1 Bakgrund 

Företag arbetar med två olika former av mål inom sin verksamhet, finansiella och icke-

finansiella. Finansiella mål innefattar till exempel lönsamhet och detta mål anses vara 

det viktigaste. Betydelsen för icke-finansiella mål som till exempel kundnöjdhet och 

medarbetarkvalité har dock ökat då de anses bidra till uppfyllandet av de finansiella 

målen. När företag medvetet styr sina organisatoriska enheter mot uppsatta mål av 

finansiell karaktär kallas det för ekonomistyrning (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 

Planering och uppföljning av ekonomiska mål och mått är viktiga delar vid 

ekonomistyrning (Andersson & Funck, 2017). Under begreppet ekonomistyrning 

samlas alla de insatser som görs för att uppnå målen (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 

 

Ett företags strategi är i hög grad avgörande för dess framtid. Enligt Kaplan och Norton 

(2008) måste företag kunna koppla samman strategin till den operativa verksamheten. 

Enligt Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014) är den generella 

definitionen av strategi: “Strategi beskriver den allmänna riktningen som en 

organisation planerar att agera efter för att uppnå sina mål” och Mintzberg, Quinn och 

Ghoshals (1998) definition är:“En strategi är ett mönster eller en plan som integrerar 

en organisations viktiga mål, policys och handlingar till en sammanhängande helhet”. 

Strategin tappar därmed sitt syfte om man inte klarar av att koppla den till processerna i 

den operativa verksamheten. Björn Lindbäck1, managementkonsult och strategy advisor 

på XLNS Group, nämner att ett vanligt problem i företag är att de misslyckas med att 

kommunicera ut sin strategi. Enligt Atkinson, Kaplan, Matsumara och Young (2012) 

handlar strategi om de beslut som fattas kring vad organisationen ska göra, såväl som 

vad de inte ska göra. När strategin är färdigställd börjar arbetet med att implementera 

                                                 
1 Björn Lindbäck, Senior partner & strategy advisor at XLNS Group, personlig intervju 3:e april 2018 
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strategin, att tilldela resurser för att kunna genomföra strategin samt att sammankoppla 

strategin med den operationella verksamheten i organisationen (ibid). Atkinson et al. 

(2012) förklarar hur en strategi har två huvudsakliga funktioner. Den ska dels ge en 

konkurrensfördel gentemot konkurrenterna genom att erbjuda kunderna något som är 

antingen bättre eller annorlunda än vad konkurrenterna kan erbjuda. Att ha en klar och 

förståelig strategi i en organisation underlättar i vägledningen för hur man ska allokera 

de interna resurserna. Samtidigt bidrar det till att de anställda fattar beslut som är i linje 

med hur företaget vill få konkurrensfördel gentemot konkurrerande företag (ibid).  

 

Ekonomistyrning och strategi är två begrepp som är nära sammanlänkade. Andersson 

och Funck (2017) skriver: “Ekonomistyrningens uppgift anges ofta vara att 

operationalisera och implementera en strategi”. 

 

Strategi kan beskrivas som det hierarkiskt mest överordnade styrinstrumentet enligt 

Björn Lindbäck2. I företags styrsystem och planeringsmodeller ingår tre 

planeringshorisonter. Den operativa-, den taktiska- samt den strategiska planeringen. 

Synen på ekonomistyrningen har över tiden förändrats. Fokus har skiftat från kontroll 

till planering, från produktion till marknad, från interna förhållanden till externa 

förutsättningar, framåtblickande istället för tillbakablickande, för att nämna några 

exempel (Andersson & Funck, 2017). Björn Lindbäck3 poängterar just detta då han 

beskriver hur ekonomistyrningen tidigare i princip helt utgick från det finansiella 

perspektivet. Idag måste man ta hänsyn till fler perspektiv än enbart det finansiella. 

Kaplan och Norton (2008) beskriver de övriga perspektiven som används i det 

balanserade styrkortet utöver det finansiella; kund-, interna processer samt lärande och 

innovationsperspektivet. 

 

Företag står inför stora utmaningar när de ska formulera sin strategi samt i sitt 

genomförande av strategin. Studier inom området för företagsstrategier visar att företag 

generellt bara når upp till 63 % av sin fulla potential i strategin (Mankins & Steele, 

2005). Full potential kan till exempel handla om icke-finansiella mål som kundnöjdhet. 

Ett företag kan ha som mål och ambition att nå 100% i kundnöjdhet men når i själva 

                                                 
2  Björn Lindbäck, Senior partner & strategy advisor at XLNS Group, telefonintervju 20:e mars 2018 

 
3  Björn Lindbäck, Senior partner & strategy advisor at XLNS Group, personlig intervju 3:e april 2018 
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verket bara 63% som exempel. Men även finansiella mått som resultat är exempel på 

mätbara mått som visar hur mycket man uppnår av sin beräknade potential. Någonstans 

brister det i genomförandet av strategin och man når inte sin förväntade potential. En 

utmaning när man arbetar med strategi är hur man ska hantera de olika fallgroparna som 

gör att man inte når upp till strategins fulla potential. Potentiella fallgropar vid 

implementering av strategi är till exempel otillräcklig kommunikation, bristande 

kompetens, oengagerad personal, underskattning av uppgiften (Anthony et al. 2014). 

Vägen mot att optimera strategin och att utnyttja dess fulla potential är varken snabb 

eller enkel. Enligt Kaplan och Norton (2001) krävs det bland annat att man gör strategin 

till en kontinuerlig process där man inkluderar hela organisationen i strategin. För att 

lyckas krävs det en hög grad av engagemang, samarbete och klara direktiv för hur 

strategin ska genomföras.  

 

Strategi består av två stora delar, strategiformulering och strategigenomförande. 

Strategiformulering innebär det arbete som görs när man utvecklar strategier för 

organisationen, generellt är det styrelsen och ledningen som arbetar fram strategin. Att 

bara skapa en strategi och sätta den på företagets hemsida och årsredovisning innebär 

inte att arbetet är fullbordat. När strategin är utformad startar den andra grenen av 

strategiområdet, strategigenomförande. McChesney, Covey och Huling (2012) förklarar 

att den största utmaningen startar i samband med strategigenomförandet. Utmaningen 

består i att få de anställda att utföra den formulerade strategin enligt ledningens 

riktlinjer och krav för vad som krävs. Strategigenomförande är ett arbete med att 

kommunicera ut strategin och implementera den i organisationen, det är här som the 

strategy to performance gap infaller. Mankins och Steele betonar i artikeln turning great 

strategy into great performance (2005) att strategy performance gap kan ha negativa 

effekter inom organisationen på ett längre perspektiv då det skapar en kultur av 

underprestation. Strategy performance gap är ett uttryck för det bortfall av strategins 

potential som uppkommer i ett strategigenomförande (Mankins & Steele, 2005). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att misslyckas med en strategiförändring eller framförallt med genomförandet av en 

strategiförändring är långt ifrån optimalt. Det innebär att organisationen inte utnyttjar 

sin kapacitet till fullo eller på ett effektivt sätt. Det kan vara allt från att misslyckas med 

sina mål för kundnöjdhet till finansiellt resultat för att ge några exempel. När företag 
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misslyckas med ett strategigenomförande finns det en rad olika hinder som ofta lyser 

igenom, Mankins och Steele (2005) belyser några exempel; dåligt kommunicerad 

strategi, otillräckliga resurser, handlingsplaner som inte är klart definierade, med mera.  

 

Även företagskultur kan vara en bidragande orsak till att organisationer lyckas eller inte 

lyckas med strategigenomförande. Företagskultur påverkar personalens agerande, 

exempelvis beslutsfattande, kommunikation och tolkning av situationer (Ax, Johansson 

& Kullvén, 2015). I en intervju med Björn Lindbäck4 på XLNS Group nämner han två 

aktuella fall där företagskultur har varit bidragande orsaker till utfallet av 

strategigenomförandet. Det ena är sammanslagningen av två nordiska företag, där den 

gamla kulturen finns kvar inom organisationen vilket skapar svårigheter för 

genomförandet. Det andra företaget han nämner har en utpräglad ingenjörskultur som 

kan förklaras genom att alla är delaktiga och bidragande i processen som ger ett bättre 

underlag för ett lyckat strategigenomförande. I vissa fall måste organisationen ta tag i 

kulturella problem innan man kan försöka tackla problemen med strategigenomförandet. 

För att lyckas med genomförandet måste företag anpassa sin styrning och sitt 

angreppssätt genom hela verkställandeprocessen av strategin.  

 

Genomgången av den teori som finns i området ger författarna till den här uppsatsen 

bilden av att en uppsats inom strategigenomförande är väldigt intressant och kan 

dessutom bidra till en ökad förståelse inom området. Det som väcker författarnas 

intresse är hur företag behandlar en förändring i strategin. Strategigenomförande är ett 

löpande arbete som alla företag hanterar. En strategiförändring däremot kräver dels den 

löpande delen precis som ett vanligt arbete med strategi men det läggs till en extra 

dimension, en högre arbetsinsats vid implementering av en förändrad strategi. 

Uppsatsen kommer därmed att behandla de problem som företag stöter på vid 

strategigenomförandet när det har gjorts en strategiförändring. 

 

Den tidigare forskning som finns inom området behandlar de problem som uppstår vid 

ett löpande arbete med strategi. Även om många av dessa problem säkert visar sig 

tydligt inom implementeringen av en strategiförändring är författarnas förhoppning att 

bidra med mer insikt inom just strategiförändring och vilka problem som uppstår där. 

                                                 
4 Björn Lindbäck, Senior partner & strategy advisor at XLNS Group, personlig intervju 3:e april 2018 
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Visma Spcs gjorde under 2016 en strategiförändring som de kallar för Vision 2020. I 

samband med detta har de ställts inför en rad utmaningar och problem som uppstått 

under förändringen. I studien har det forskats kring hur Visma Spcs arbetar med att 

genomföra sin strategi när man gjort en strategiförändring. Kring vilka hinder och 

svårigheter som företaget ställs inför i samband med strategigenomförandet. Uppsatsen 

bygger på strategiprocessen som Robert S. Kaplan och David P. Norton har skapat 

angående strategigenomförande. Det är en modell som bygger på ett 

strategigenomförande i sex steg från utvecklandet av strategin till uppföljning av 

strategin. Teorin kommer testas mot verkligheten för att skapa en förståelse kring hur 

väl anpassad teorin är mot ett verkligt arbete med strategiförändring. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur ser strategigenomförandet ut hos Visma Spcs? Vad finns det för hinder och 

svårigheter i samband med deras strategiförändring? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att testa den modell för strategigenomförande som Kaplan och 

Norton har skapat samt hur den efterföljs i en aktiv strategiförändring. Uppsatsen ska 

vidare bidra med insikt i strategigenomförandets fallgropar och hinder.  

 
1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund och problemdiskussion som syftar till att skapa en 

förståelse för området och som sedermera mynnar ut i en frågeställning samt syfte. 

Inledningen följs av författarnas metodval där tillvägagångssättet av studien beskrivs. 

Metodkapitlet följs upp av den teoretiska referensram som har valts. Därefter redogörs 

för den empiri som har samlats in som sedan analyseras mot den teoretiska 

referensramen. Det hela mynnar ut i en slutsats som avser att besvara uppsatsens 

frågeställning. 

 

(Figur 1. disposition. Egen bild) 
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2. Metod 

 

I detta kapitel behandlas de metodologiska överväganden och vilka tillvägagångssätt 

uppsatsens författare har valt. Det som behandlas är metodval, datainsamling, 

litteraturinsamling, urval, analysmetod, källkritik samt etiska överväganden.   

 

 

2.1 Metodval 

I den här uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod använts. En kvalitativ ansats har 

valts för studien för att skapa en förståelse för hur de intervjuade respondenterna på 

Visma Spcs uppfattar sin situation. Jacobsen (2002) tar upp hur en kvalitativ forskning 

handlar om att sätta ord på forskningen snarare än siffror och hur detta kan bidra till en 

bättre förståelse. Studien som har gjorts har i stort handlat om att skapa en förståelse för 

problemen hos Visma Spcs i deras strategigenomförande. Att då använda till exempel 

ett bipolärt numeriskt responsformat där respondenten ska ge ett svar mellan 1-10 på 

hur bra de upplever att strategin har genomförts har ansetts för svagt. Den kvalitativa 

ansatsen har bidragit till att skapa insikt och förståelse för respondenternas sociala värld. 

 

Grunden i metodvalet bygger på att uppsatsen är en fallstudie av ett företag och 

semistrukturerade intervjuer kommer göras. Yin (2007) skriver i boken Fallstudier: 

design och genomförande att en fallstudie är att föredra när man har en forskningsfråga 

“Hur, varför?” och när fokus ligger på aktuella händelser. En fördel med att nyttja en 

fallstudie är att forskaren kan skapa en förståelse för komplicerade sociala eller 

organisatoriska företeelser (ibid). I den här uppsatsen kan man onekligen säga att det är 

en komplicerad organisatorisk företeelse som behandlats. Frågeställningen och syftet 

ställer höga krav på djupet i studien vilket en fallstudie kan erbjuda. Uppsatsen vill 

belysa de hinder och svårigheter som finns i ett aktuellt genomförande av en ny strategi, 

det är både en komplicerad och aktuell frågeställning. Yin (2007) menar att en 

frågeställning som är av förklarande karaktär varför något lyckas eller inte lyckas, bör 

med fördel en fallstudie användas.  

 

Man kan göra fallstudier på några olika sätt men de största skillnaderna är att antingen 

ett eller flera företag används. I den här uppsatsen har en enfallsstudie valts, vilket 

innebär att uppsatsen endast studerar ett företag istället för en komparativ studie mellan 
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olika företag. Anledningen till att enfallsstudie valdes kan förklaras genom att uppsatsen 

behandlar ett “unikt fall”. Ett unikt fall är enligt Yin (2007) en bra grund för att använda 

enfallsstudier. Den situation som Visma Spcs befinner sig i är unik i bemärkelsen att 

forskarna har fått möjlighet att studera ett pågående genomförande av en 

strategiförändring. Visma Spcs befinner sig i mitten av genomförandeprocessen vilket 

givit möjlighet att studera de hinder och svårigheter som redan uppkommit i processen. 

Yin (2007) menar att en unik situation eller en studie om ett unikt fall endast är 

genomförbart med enfallsstudie, ett logiskt antagande då den unika situationen är just 

det, unik. Rimligtvis är inte fallet unikt om den specifika situationen finns i flera 

företag. Det som gör fallet med Visma Spcs unikt är den strategiförändring som ägde 

rum 2016 och arbetet som görs för att genomföra en specifik förändring. Att göra en 

flerfallsstudie kräver att man i slutskedet av forskningen drar slutsatsen utifrån 

jämförelser mellan fallen (ibid). Har man inte likartade förutsättningar, som i den här 

uppsatsen en strategiförändring, kan man inte jämföra fallen. Lägg därtill att en 

flerfallsstudie är oerhört tids- och resurskrävande vilket gör den svår att genomföra på 

en begränsad tid (ibid). Dessa argument fördes mellan forskarna för att utföra uppsatsen 

som en enfallsstudie snarare än flerfallsstudie. 

 

Uppsatsen har främst behandlat strategigenomförande men för att skapa en 

övergripande bild krävs det även en förståelse för strategiformuleringen som därför lyfts 

fram i uppsatsens teoridel. Den kvalitativa forskningsmetodens ostrukturerade upplägg 

och betoning på forskningen som en process har givit författarna möjlighet att på ett 

effektivt sätt behandla empiri och teorier. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

identifiera svårigheter och hinder med strategigenomförande passar en kvalitativ 

forskningsmetod bäst med ett flexibelt synsätt. 

 

2.2 Val av företag 

Visma Spcs är en del i Visma-koncernen. Studien har utförts i Växjö där företagets 

huvudkontor är beläget. Företaget erbjuder sina tjänster och program till såväl små som 

stora företag samt även till redovisningsbyråer och skolor. Man är med sina 170 000 

kunder och 450 anställda den största leverantören till företag och redovisningsbyråer i 

Sverige när det kommer till ekonomiprogram och webbaserade lösningar. Man fungerar 

även som ett stöd gentemot småföretagare när det handlar om olika frågor och problem 

som uppstår i småföretagslivet (Visma Spcs, 2017). 
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Vid en telefonintervju med Jens Ahlstrand5, executive support manager på Visma Spcs, 

beskrev han hur företaget introducerade en strategiförändring under 2016 med namnet 

Vision 2020 som kommer vara föremål för studien. Då studien behandlat 

strategigenomförande passade Visma Spcs och Vision 2020 väl för studien då de är i 

genomförandeprocessen av sin strategi. Företaget upplevdes även som intressant hos 

författarna i den aspekten att Visma Spcs lägger ett stort fokus på den entreprenöriella 

småföretagaren. Företaget beskriver att man har en ny vision där man inte bara vill 

förenkla företagandet utan även vara med och utveckla företagen för sina kunder 

(Visma Spcs, 2018). Visma Spcs upplevdes som intressant och relevant som fallföretag 

då de framstår som innovativa och kreativa. De har en visionär strategi för vad de vill 

göra. Kaplan och Norton (2008) poängterar betydelsen av anställda som är motiverade 

samt införstådda med strategin. Det kommer krävas ett stort engagemang från 

ledningsnivå för att implementera och kommunicera ut strategin bland de anställda. Två 

faktorer som behöver uppfyllas för att Visma Spcs ska lyckas med sitt 

strategigenomförande i samband med Vision 2020. 

 

Författarna av studien har funnit det relevant att samla in data från ett företag, Visma 

Spcs. Istället för att jämföra strategigenomförandet i flera företag har man valt att 

prioritera den avsatta tiden för insamlandet av empirin genom att enbart fokusera på 

Visma Spcs som fallföretag. Tillvägagångssättet har valts för att skapa en bättre 

förståelse för den insamlade datan och Visma Spcs strategigenomförande. Visma Spcs 

strategiförändring har pågått under samma period som studien gjorts. Vilket innebär att 

författarna har getts möjligheten att vara med och analysera en aktuell 

strategiförändring. På så vis har författarna fått insyn i företagets pågående 

strategiarbete och svårigheterna med att implementera detta i organisationen. Då studien 

gjorts under samma period som strategiförändringen fanns även en förhoppning om att 

man som författare skulle kunna vara med och bidra till lösningar på problemen. 

 

2.3 Datainsamling 

Insamlingen av data till studien har skett främst genom primära källor men har även 

kompletterats med sekundära källor. Sekundära källor har använts i form av 

årsredovisningar samt Visma Spcs hemsida för att komplettera den insamlade empirin 

från de primära källorna. Björn Lindbäck, konsult och expert inom strategi har bidragit 

                                                 
5 Jens Ahlstrand, Executive support manager, Visma Spcs, telefonintervju den 9:e april 2018 
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med sina synvinklar samt med förslag till lämplig teori som använts i form av böcker 

och vetenskapliga artiklar. Björn Lindbäck har fungerat som ett bollplank i studien 

kring författarnas tankar och reflektioner. Han har bidragit med att skapa en förståelse 

hos författarna för strategins grundläggande betydelse, vad det finns för risker och 

hinder både i formulerandet och genomförandet. Vilket har underlättat bland annat i 

fråga om att utforma intervjuguider och att ställa rätt frågor.  

 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer, primära källor 

Författarna har använt sig av primära källor, vilket innebär att de har samlat in datan 

direkt från ursprungskällan (Jacobsen, 2002). Primärdata är lämpligt att använda när det 

finns en fastställd målgrupp som frågorna kan anpassas efter (ibid). Primärdatan har 

samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med anställda hos Visma Spcs. Då 

författarna använt sig av kvalitativa intervjuer har de kunnat anpassa och hålla 

frågeställningarna mer öppna och mindre strukturerade än vid en kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2017). För att skapa en så god förståelse som möjligt har semi-

strukturerade intervjuer gjorts i studien. Patel och Davidsson (2011) förklarar att det är 

ett lämpligt val när forskare har ett antal specifika områden som ska undersökas. 

Respondenten ges i samband med en semi-strukturerad intervju även möjligheten att 

utforma svaren med en stor frihet. Vilket har bidragit med nya insikter och frågor som 

författarna av studien annars kunnat missa. Bryman och Bell (2017) poängterar vikten 

av att man ger intervjun möjligheten att röra sig åt olika håll. Det ökar chanserna att 

fånga upp data och kunskap från respondenten som denne upplever som relevant och 

betydelsefullt. Därför har författarna bortsett från strukturerade intervjuer då de inte 

fångar upp respondenternas ståndpunkter lika väl som vid semi-strukturerade intervjuer. 

I studien har författarna även valt bort alternativet att använda sig av ostrukturerade 

intervjuer. Bryman och Bell (2017) nämner att det finns risker med att använda sig av 

en ostrukturerad intervju då man kan tappa fokus på de områden som är relevanta för 

studien. Med semi-strukturerade intervjuer eliminerade man eventuella risker för just 

detta. Tillvägagångssättet gav även författarna en bättre möjlighet att styra intervjuerna.  

 

Inför intervjuerna utformades en specifik intervjuguide, beroende på respondentens 

befattning. Det upplevdes nödvändigt att anpassa intervjuguiden då de anställda som 

intervjuats arbetade på olika nivåer inom företaget och således besitter en varierad 

kunskap både om företaget och dess strategi. Intervjuguidens syfte var att hjälpa till att 

skapa en förståelse för de anställdas syn på strategigenomförandet kopplat till den 
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tidigare teorin inom området som använts i studien. Intervjuguiderna är uppbyggda 

kring olika teman, där först formella frågor tas upp angående anonymitet, datum, tid 

med mera. Därefter tas ett antal intervjufrågor och teman upp som stöd för intervjun. 

Dessa teman har under alla intervjuer varit: Bakgrund och strategi, genomförande av 

strategi samt avslutande frågor.  

 

Intervjuerna som genomförts har spelats in där respondenterna tillåtit så. Inspelningarna 

har gjort att fullt fokus kunnat läggas på respondenten samt att författarna gett sig själva 

möjligheten att åter få höra svaren och kunna göra en mer noggrann analys. Bryman och 

Bell (2017) förklarar att det är lämpligt att spela in intervjuer då man även kan tolka hur 

respondenterna agerar under intervjun. 

 

Under intervjuerna har det lagts stor vikt vid att undvika någon som helst form av 

intervjuareffekt. Lantz (2013) beskriver att det finns en ömsesidig påverkan i relationen 

mellan intervjuare och respondent. Författarna har varit införstådda med vikten av att 

vara neutrala och att inte försöka påverka respondenterna på något sätt för att skapa en 

så korrekt uppfattning som möjligt. Ledande frågor har försökt att undvikas i så hög 

utsträckning som möjligt för att undvika en eventuell risk med att vilseledda 

respondenterna. Författarna var dock införstådda med svårigheten att hålla sig neutrala 

under en intervju, vilket senare har beaktats i analysen. Språkbruket som har använts har 

även anpassats för respektive respondent för att göra språket begripligt på samtliga 

nivåer, svåra termer och begrepp har undvikits i största möjliga mån. 

 

2.3.2 Urval 

Visma Spcs har valts enligt ett målstyrt urval där författarna valt ett relevant företag för 

studien. Enligt Bryman & Bell (2017) är ett målstyrt urval där man som forskare väljer 

vad/vem som ska undersökas ur en strategisk aspekt snarare än av en slumpmässig 

faktor. Urvalet innebär att forskaren söker efter respondenter som är relevanta för att 

svara på de forskningsfrågor som har formulerats i studien. Företaget ansågs relevant då 

de befinner sig i en strategiförändring och är mitt uppe i sitt strategigenomförande. 

Således har författarna getts möjligheten att få en insyn i dels vilka hinder och 

svårigheter Visma Spcs ställts inför i samband med sin strategiförändring men även 

hinder de fortfarande jobbar med. Författarna har givits möjlighet att få en förståelse för 

strategigenomförandet genom intervjuer med personer från ledningen samt de 

individerna som arbetar med att genomföra/verkställa ledningens strategi. 
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I samband med det målstyrda urvalet av Visma Spcs kom författarna i kontakt med Jens 

Ahlstrand. Ahlstrand sitter med i ledningsgruppen och har varit med och formulerat 

samt implementerat Vision 2020. Urvalet av respondenter har skett med hjälp av 

urvalstekniken snöbollsurval. Vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att man 

som forskare bestämmer sig för en mindre grupp av människor som är relevanta för 

studien. Ahlstrand som intervjuades initialt gav sedan förslag på andra personer i 

organisationen som han ansåg lämpliga för studien. 

De anställda som intervjuats på Visma Spcs har haft varierande arbetsuppgifter. För att 

få en förståelse för företagets strategi har intervjuer gjorts med anställda på ledningsnivå 

initialt. Det är de anställda på ledningsnivå som har varit med och formulerat strategin 

och som sedermera har ansvar att implementera och kommunicera ut strategin i 

organisationen. De har sin syn på hur strategin har formulerats och genomförts. Men för 

att få ett bredare perspektiv och en ny infallsvinkel har även anställda som varit med 

och genomfört strategin längre ner i organisationen intervjuats. I detta skedet 

tillämpades snöbollsurval då Ahlstrand, executive support manager, gav förslag på 

anställda som haft en del i företagets strategigenomförande och Vision 2020. Lina Lilja 

Blondin, team manager på Customer Success har även bidragit i snöbollsurvalet med en 

supporttekniker från sitt team. Författarna av studien har eftersträvat att skapa en 

helhetsbild av hur strategigenomförandet gått till genom sitt val av intervjupersoner. 

Dels genom att intervjua personal inom olika delar av organisationen men även 

anställda där anställningstiden varierar. Intervjupersonernas erfarenhet och roller har 

valts för skapa en förståelse för de olika delarna i organisationen. Detta för att se om 

strategin verkligen har kommunicerats ut till samtliga, oavsett avdelning och 

anställningstid. Men även för att se om hinder och svårigheter varierar mellan de olika 

avdelningarna. 

 

2.3.3 Intervjupersoner  

• Jens Ahlstrand, Executive support manager 

Jens Ahlstrand blev en del av Visma Spcs 2016 och innehar rollen executive support 

manager. Rollen som Ahlstrand har beskriver han själv som ett stöd för både 

organisationen och ledningen, dessutom sitter han med i ledningsgruppen. När 

Ahlstrand blev en del av organisationen 2016 hade nyligen arbetet med Vision 2020 

påbörjats och han lockades av den vision och de mål den nytillsatta VD:n Daniel De 

Sousa målade upp för organisationen. 
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Rollen som executive support manager innebär ett sorts kontrollorgan för att se till att 

organisationen agerar utifrån det som bestäms i ledningsgruppen samt ge stöd åt diverse 

delar av organisationen. Vidare förklarar Ahlstrand att samordna är en stor del av hans 

vardag, där han beskriver sig själv som spindeln i nätet mellan ett flertal olika delar av 

organisationen exempelvis genom att se till att rätt frågor lyfts i rätt del av 

organisationen (Intervju 2018-04-25) 

  

• Annica Jönsson, marknadsföring och kommunikation, medarbetare  

Annica Jönsson arbetar med digital marknadsföring och kommunikation. Hennes 

huvudsakliga del i tjänsten rör kommunikation gentemot redovisningsbyråerna med att 

hjälpa dom i frågor om affärsutveckling och omställning. Jönsson har tidigare jobbat 

med strategisk kommunikation hos Försäkringskassan. Jönsson började sin tjänst på 

Visma Spcs för 3,5 år sedan och har med sin historia inom strategisk kommunikation 

även varit en bidragande faktor med sin kunskap till Vision 2020. (Intervju 2018-05-02) 

 

• Lina Lilja Blondin, Customer Success, team manager 

Lina Lilja Blondin arbetar som team manager på Visma Spcs Customer Success. Lilja 

Blondin har arbetat på företaget i 14 år. Som team manager har hon ansvar för 14 

medarbetare på sin avdelning. Lilja Blondin har ansvar för att kommunicera och 

översätta strategin till sina medarbetare och hålla strategin levande i avdelningen. 

(Intervju 2018-05-08) 

 

• Medarbetare 1, Customer Success, medarbetare 

Medarbetare 1 har valt att vara anonym i studien. Medarbetaren arbetar sedan oktober 

2017 på avdelningen för customer success som customer success agent. Tjänsten 

innefattar daglig kundkontakt rörande rådgivning kring företagets produkter och 

tjänster. (Intervju 2018-05-08) 

 

• Lena Smyth, Customer administration, medarbetare  

Lena Smyth har varit på Visma Spcs sedan 2002. Smyth jobbar som medarbetare på 

avdelningen för customer administration. Smyth har hand om kundavtal, krediteringar, 

överlåtelser av licenser och avtalsfrågor bland annat. Det dagliga arbetet består även i 

att hantera kundkontakt och serva sina kollegor med administrativa göromål. (Intervju 

2018-05-09)  
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(Figur 2. Intervjurespondenter. Egen bild) 

 

2.3.4 Dokument 

Utöver den information som författarna samlat in själva i form av primärdata har även 

information hämtats in som komplement i form av sekundärdata (Jacobsen, 2002). 

Bryman och Bell (2017) förklarar att en sekundäranalys är data som inte har samlats in 

av forskaren själv utan är tidigare framtagen data som utnyttjas för en ny studie. Det 

finns ett flertal fördelar man kan dra nytta av i samband med att man använder sig av en 

sekundäranalys. Man sparar tid och pengar då man inte behöver göra själva insamlandet 

av data som är både kostsamt och kräver mycket tid. Bryman och Bell (2017) nämner 

även att man samtidigt kan man få tillgång till data av hög kvalitet. I studien har det 

även lagts stor vikt vid att vara källkritisk vid användning av sekundärdata. Patel och 

Davidsson (2011) betonar även vikten av detta. Att man ska förhålla sig kritisk mot 

omständigheter kring insamlandet av datan. Sekundärdata har använts i inledning, 

metod och empiri. Data har samlats in i form av årsredovisningar samt Visma Spcs 

hemsida. Informationen har använts som komplement till den insamlade empirin från de 

primära källorna för att beskriva Visma Spcs som företag.  
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2.4 Litteraturinsamling 

Uppsatsen bygger på teorier inom området strategi och ekonomistyrning från böcker 

och vetenskapliga artiklar. Materialet har hämtats från universitetsbiblioteket i Växjö 

samt databaserna OneSearch och Business Source Premier. Böckerna och artiklarna 

som valts är relevanta till frågeställningen och det aktuella ämnet strategy execution. 

Under uppsatsens gång har sökord som; strategy execution, strategy process, strategy 

change, strategic planning använts. Därtill har andra relevanta sökord kopplade till 

området ekonomistyrning och strategi använts. 

 

2.5 Analysmetod 

I denna uppsats har löpande analyser använts och anteckningar har förts angående egna 

tolkningar och reflektioner under processens gång. Intervjuerna har diskuterats och 

analyserats direkt efter intervjuerna då författarna fortfarande har intervjun i färskt 

minne. De har även analyserats vid bearbetningen av intervjuerna samt senare i 

analysdelen. Detta för att inte riskera att gå miste om viktiga tankar och reflektioner. 

Går det lång tid innan analysen av intervjuerna görs finns det risk att de tankar och 

reflektioner som dyker upp under processens gång glöms bort (Patel och Davidson, 

2011). Intervjuerna har även spelats in och författarna har lyssnat igenom ljudfilerna, 

diskuterat materialet och fört anteckningar under genomlyssningen. Vid 

sammanställningen av intervjuerna har författarna granskat anteckningar och återigen 

lyssnat igenom intervjuerna. Detta för att inte en felaktig bild ska framställas. 

Respondenterna har även givits möjlighet att läsa igenom uppsatsen för att korrigera 

eventuella feltolkningar. Frågor som har uppkommit under processens gång har 

författarna kunnat få svar på genom mailkorrespondens med respondenterna.  

 

Om inspelade intervjuer bearbetas ned till text och skrivs ut är det möjligt att föra 

anteckningar vid sidan av texten (Patel & Davidsson, 2011). Vid transkribering 

översätts ett muntligt språk till ett skriftligt språk. Samtalet översätts och struktureras i 

en form som är lämplig för analys men man förlorar till exempel röst, kroppsuttryck och 

får inget levande samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkribering av intervjuerna har 

i denna uppsats prioriterats bort då de är väldigt tidskrävande. Bryman och Bell (2017) 

poängterar detta då de beskriver hur omfattande och tidskrävande en transkribering är i 

samband med examensarbete för studenter.  
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Analysen av det empiriska materialet har utgått från det teoretiska ramverket. Analysen 

har även återkopplats till uppsatsens frågeställning och syfte. Relevanta citat har lyfts 

fram och kopplats till egna kommentarer och tolkningar för att underlätta för läsaren. 

Enligt Patel och Davidson (2011) bör citat och egna kommentarer ha en god balans då 

en text med för många citat riskerar att bli tråkig. Med för få citat och för många egna 

kommentarer finns det dock risk att läsaren inte upplever texten som trovärdig (ibid). 

Författarna av uppsatsen har därför eftersträvat en väl avvägd balans mellan citat och 

egna kommentarer i analysen. 

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Inom den kvantitativa forskningen är reliabilitet och validitet två huvudbegrepp när det 

kommer till att bedöma kvalitén på forskningen. Det har diskuterats bland forskare 

kring huruvida kriterierna är applicerbara och relevanta för en kvalitativ 

forskningsansats. Validitet handlar främst om mätning i den kvantitativa forskningen 

vilket inte är det primära fokuset inom den kvalitativa forskningen. Validitet får en 

annan innebörd i den kvalitativa forskningen där man istället pratar om att man ska 

identifiera och observera det man faktiskt avser att mäta (Bryman & Bell, 2017). 

Begreppen reliabilitet och validitet är således användbara även inom den kvalitativa 

forskningen. Enligt Yin (2007) finns det fyra delkriterier att förhålla sig till; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet. Kriterierna är 

lämpliga att använda för att bedöma kvalitén på undersökningen, de är även lämpliga att 

använda när man genomför en fallstudie som i det aktuella fallet. 

 

2.6.1 Begreppsvaliditet 

Kritiker mot fallstudier tar upp att forskare har problem med att hålla sig objektiva i sin 

forskning. Yin (2007) förklarar hur forskare ställs inför svårigheter när de ska bedöma 

den insamlade datan. Det finns en risk i att man som forskare blir subjektiv i sin 

bedömning. I denna studie har författarna försökt undvika subjektiva bedömningar när 

datan har samlats in och analyserats. Yin (2007) beskriver vidare ett antal 

tillvägagångssätt för att undvika en subjektiv bedömning i samband med 

datainsamlingen. Bland annat ska man som forskare använda sig av flera källor i 

datainsamlingen för att försäkra sig om att man uppnår begreppsvaliditet. Vilket även 

författarna av uppsatsen har eftersträvat. Det är även viktigt att som forskare validera sin 

forskning med respondenterna. I studien har författarna säkerställt att den insamlade 

datan har analyserats på ett korrekt sätt genom respondentvalidering. Enligt Bryman och 
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Bell (2017) är detta ett lämpligt sätt där forskarna ger återkoppling samt att 

respondenterna får en möjlighet att kritiskt granska forskarnas analys.  

 

2.6.2 Intern validitet 

Validitet är av intresse när man gör en studie för antingen en förklarande eller kausal 

undersökning. Studien som har genomförts är en förklarande undersökning där 

författarna försöker att se ett samband och avgöra huruvida en händelse leder till en 

annan händelse (Yin 2007). I studien undersöks kring sambandet i vad som gör att man 

misslyckas i sitt strategigenomförande. Bryman och Bell (2017) poängterar även vikten 

av att man som forskare har en överensstämmelse i observationerna som görs och de 

teoretiska idéerna som framställs.  

 

2.6.3 Extern validitet 

Studien som har gjorts är en enfallsstudie. Yin (2011) förklarar att kritiker hävdar att en 

enfallsstudie kan anses för svag i den aspekten att den är svår att generalisera. Yin 

(2011) beskriver vidare att man måste testa teorin genom att replikera resultaten på ett 

flertal områden innan det är möjligt att göra en generalisering. Vid en enfallsstudie får 

man anpassa sitt tillvägagångssätt när det kommer till att försöka generalisera sitt 

resultat. I denna studien har en generalisering gjorts gentemot den teorin som använts. 

Bryman och Bell (2017) använder ett alternativt kriterium till extern validitet i form av 

överförbarhet. Studier kan te sig mer eller mindre specifika beroende på vilket område 

och företag man väljer att studera. I denna studie har strategi och genomförandet av 

strategin behandlats. Oavsett bransch och företag är det områden som kan anses ytterst 

aktuella att beakta. Visma Spcs är i en specifik bransch men även i andra branscher 

ställs man inför problem med kommunikation av strategi, knappa resurser och en 

oengagerad personal för att nämna några exempel. Därav anses studien ha en hög grad 

av överförbarhet till andra företag och branscher som har ställts inför problem i sitt 

strategigenomförande. 

 

2.6.4 Reliabilitet 

Förutom kriterierna för validitet har även reliabilitet använts som ett av de fyra 

delkriterierna. Yin (2007) förklarar att om en studie görs där samma tillvägagångssätt 

används ska man komma fram till samma slutsats och resultat. För att underlätta för 

framtida forskning inom samma område har författarna av studien försökt hålla en hög 

grad av noggrannhet och dokumentation i sitt tillvägagångssätt. Bland annat genom att 



  Bergsteinsson, Walfridson & Öggesjö 

 

17 

försöka förklara sitt tillvägagångssätt i metoddelen. Men även genom att att bifoga de 

intervjuguider som använts. På så vis kan forskare som ska bedriva en ny forskning ges 

möjlighet att ställa samma frågor som gjorts i denna studie. 

 

2.7 Källkritik 

Att använda källor till böcker, vetenskapliga artiklar, studier, intervjusvar med mera är 

naturligt för personer som skriver uppsatser på universitetet. Att använda en källa kräver 

dock källkritik för att försäkra sig om att källan återspeglar verkligheten korrekt 

(Thurén, 2013). Man kan inte utan hänsyn till var källan kommer ifrån lita på den, det 

finns därför några principer som används för att vara källkritisk. Dessa fyra principer 

som kan anses vara helt självklara för somliga är; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet vilka författarna har tagit hänsyn till under hela uppsatsens gång (ibid). 

 

Författarna har endast använt sig av källor som blivit granskade exempelvis artiklar 

publicerade på databasen Business Source Premier och tidskriften Harvard Business 

Review. Litteraturen som använts är av ansedda forskare och experter inom området för 

företagsstrategi. En stor del av litteraturen som använts i uppsatsen är skriven av Robert 

S. Kaplan och David P. Norton, det är något författarna varit medvetna om och har i så 

stor utsträckning som möjligt kompletterats med litteratur från andra forskare. 

Uppsatsens syfte är dock att testa den modell för strategigenomförande som Kaplan och 

Norton har tagit fram i sin litteratur. Det gjorde att en övervägande del litteratur från 

dessa forskare är oundvikligt. Författarna har även agerat för att få en verklighetstrogen 

bild av alla intervjurespondenter genom att i största möjliga mån undvika ledande frågor 

och låta respondenten tala så fritt som möjligt. Respondenterna har därtill fått ta del av 

det empiriska materialet för att undvika eventuella feltolkningar. 

 

2.8 Etiska överväganden 

När man skriver en forskande uppsats krävs det en del etiska överväganden. Författarna 

har valt att följa Vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller forskningsetiska riktlinjer. 

Vetenskapsrådet är en myndighet som har en ledande roll för att utveckla svensk 

forskning, myndigheten har dessutom ett övergripande ansvar för frågor som rör etiska 

krav på forskningen (Vetenskapsrådet, 2018a). Vetenskapsrådet tar fram riktlinjer om 

etik för forskare i Sverige och har tagit fram publikationen “forskningsetiska principer” 

som författarna har valt att följa. I publikationen från Vetenskapsrådet nämns det fyra 
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allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018b).  

 

Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” 

Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” 

Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet 2018a) 

 

För att följa de riktlinjer uppsatta av Vetenskapsrådet förklarades redan vid första 

kontakt med företaget uppsatsens syfte och tänkt tillvägagångssätt. Vidare förklarades 

syftet med uppsatsen för varje intervjurespondent vid respektive intervjutillfälle, 

därmed har informationskravet följts. 

Samtyckeskravet som syftar till att deltagandet i undersökningen är frivilligt togs 

hänsyn till genom att informera samtliga intervjurespondenter att deras deltagande är 

frivilligt och deras rätt att avsluta intervjun när de vill om så önskas. Författarna gav 

även alla intervjurespondenter och företaget möjligheten att vara anonyma i uppsatsen 

vilket är i linje med konfidentialitetskravet. Därtill har personuppgifter och uppgifter 

om respondenter endast använts för uppsatsens syfte. I och med detta har riktlinjerna för 

nyttjandekravet följts. 

Samtliga respondenter har även givits möjligheten att granska det insamlade materialet 

för att säkerställa att informationen är tolkad och återgiven korrekt. 
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3. Teori 

 

I detta kapitlet kommer avgörande begrepp och teorier inom ekonomistyrning och 

strategi att förklaras. Dessa teorier utgör sedan den teoretiska referensram som det 

empiriska materialet samlas ifrån. Det utgör även grunden i hur det empiriska 

materialet hanteras i analysdelen av uppsatsen. 

 

 

3.1 Ekonomistyrning och strategi 

Ekonomistyrningens övergripande syfte ligger i arbetet som görs för att uppnå 

företagets strategiska målsättningar. För att lyckas implementera strategin och uppnå 

sina övergripande mål måste företag därför anpassa sin ekonomistyrning efter sin valda 

strategi (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Även Nilsson och Olve (2013) påpekar att 

ekonomistyrningen måste anpassas efter företagets situation och strategiska inriktning. 

Andersson och Funck (2017) skriver att implementering och operationalisering av en 

strategi är ekonomistyrningens uppgift. Först utformas strategin och därefter anpassas 

ekonomistyrningen. Men vänds det resonemanget kan ekonomistyrningen även bidra till 

strategiutvecklingen genom att identifiera och värdera olika strategiska alternativ (ibid). 

Strategi och situation är två sammanlänkade begrepp. Strategin utvecklas beroende på 

situation och strategi skapar framtida situationer (ibid). 

 

Nilsson och Olve (2013) menar att kommunicerandet av strategiplaneringen är en viktig 

del för att företag ska nå sina mål. Kritiker till planerandet av strategi menar att det är 

svårt att planera strategier och att det riskerar att leda i fel riktning. Dessa kritiker menar 

att styrningen borde användas för att skapa en anpassningsförmåga till förändringar. 

Styrningen bör vara situationsanpassad. Dock fungerar inte en flexibel styrning i 

branscher som behöver göra stora investeringar eftersom dessa måste planeras. Det är 

bra med en flexibel styrning men vid stora kostsamma satsningar kan det vara bättre att 

genomföra de satsningar än att avveckla dem. Detta eftersom det riskerar att bli en 

större förlust om satsningen avvecklas än om den fullföljs (ibid). Företag bör även se 

över hur deras mål ska anpassas över tiden. Förhållandet mellan lönsamhet och tillväxt 

är en stor del som avgör upprättandet av målen. Nilsson och Olve (2013) fortsätter med 

att tillväxt eventuellt borde prioriteras framför kortsiktig lönsamhet under några år.  
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Kopplingen mellan strategi och styrning är stark. Nilsson och Olve (2013) skriver “alla 

delar av ekonomistyrningen bör avspegla den valda strategin”. Ett exempel på 

ekonomistyrning som är anpassad efter den övergripande strategin är när strategin 

översätts till finansiella och icke-finansiella mått som sedan följs upp (ibid).  

 

Definition av strategi 

Mintzberg, Quinn och Ghoshals definierar strategi följande (1998): “En strategi är ett 

mönster eller en plan som integrerar en organisations viktiga mål, policys och 

handlingar till en sammanhängande helhet”. Vidare utvecklar de att en välformulerad 

strategi hjälper organisationer att samordna och fördela interna kompetenser och 

resurser på ett unikt sätt. Det hjälper även företag att hantera sina brister, anpassa sig 

efter miljöförändringar och intelligenta konkurrenter. 

 

Kärnan i en bra strategi. 

En bra strategi består i grunden av en kärna. Richard P. Rumelt (2011) kallar de 

sammanhängande åtgärder som stöds av argument och en effektiv mix av tankar och 

handlingar med den underliggande strukturen för kärna. En definierad kärna kan hjälpa 

skapandet och utvecklandet av strategin. Kärnan baseras inte på fördelar eller skillnader 

mellan visioner, missioner, strategier och mål utan den är väldigt rättfram. En strategis 

kärna innehåller tre olika delar (ibid). 

 

• Diagnos. Diagnosen ska definiera och förklara utmaningarna samt förenkla 

situationen som ofta upplevs som komplex. 

• Vägledande policy. Dessa riktlinjer beskriver hur möjliga hinder och utmaningar 

som lyfts fram i diagnosen ska behandlas.  

• Sammanhängande åtgärder. Dessa åtgärder ska vara sammankopplade och 

utformade för att genomföra riktlinjerna. 

 

Ett exempel på ett företag som vände en negativ trend genom att återvända till kärnan är 

Apple som år 1997 var två månader från konkurs. Då återvände Steve Jobs till företaget 

och påbörjade arbetet för att vända trenden. Det Jobs gjorde var att skära bort många av 

Apples avdelningar och produkter. Genom att göra det återvände Apple till sin 

ursprungliga kärna (Rumelt, 2011). Det gjorde Apple till ett nischat företag på en 

marknad med stor konkurrens. Till exempel tillverkade Apple enbart en stationär 
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datormodell istället för 15 olika modeller som tidigare. De tillverkade också bara en 

laptopmodell och de slutade tillverka skrivare. En enklare produktlinje gjorde att Apple 

hade 80 procent mindre lager i Asien än tidigare (ibid). Den nya strategin som Jobs 

införde var direkt riktad mot problemen företaget stod inför och de åtgärder som gjordes 

var väl koordinerade. Det och att företaget återvände till sin kärna medförde att Apple 

tog sig ur den kritiska situationen. Det var inte ambitiösa mål gällande intäkter och 

tillväxt. Steve Jobs förklarade problemen och åtgärderna för att lösa det: “Produktlinjen 

var för komplex och företaget blödde pengar”. Till exempel visste kunderna inte vilken 

dator de skulle köpa eller vad som var skillnaden mellan de olika modellerna (ibid). 

 

3.2 The management system: Linking strategy to operations  

Kaplan och Norton (2008) har utformat en modell som kopplar strategin till den 

operativa verksamheten i ett omfattande och integrerat styrsystem. Denna modell är en 

process som består av sex olika steg och är formad som en loop. Den strategiska 

planeringen är kopplad till operationell planering, genomförande, återkoppling samt 

lärande. Det krävs att alla avdelningar och personalenheter är samordnade för att 

styrsystemet ska fungera (ibid). 

 

1. Utveckla strategin  

2. Planera strategin 

3. Inriktning av organisatoriska enheter och anställda 

4. Planera operationer 

5. Övervaka och dra lärdom 

6. Testa och anpassa 

 

3.2.1 Utveckla strategin  

I det första steget av den sex steg långa strategiprocessen utvecklas företagets strategi. 

Innan ledningen formulerar strategin behöver de besluta om en del punkter. Till att börja 

med måste de besluta och tydliggöra företagets mission, vision och värderingar (Kaplan 

& Norton, 2008). Rumelt (2011) refererar till det som organisationens kärna. För att 

klargöra kärnan ställer ledningen sig frågan: “Why are we in business?” (Kaplan & 

Norton, 2008). Missionen beskriver varför organisationen existerar. Visionen beskriver 

hur företaget vill skapa värde i framtiden. Företagets värderingar innefattar deras 

kärnvärden, vad som är viktigt för företaget och kan vara grundstenar i hela 

organisationskulturen. Värderingar är något som består och förändras inte över tiden 
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som till exempel vision kan göra. Dessa delar kommer i ett senare skede utgöra 

företagets riktlinjer för formulering och genomförande av strategin. En potentiell 

fallgrop som företag bör se upp för är att utforma en vision som inte bidrar (ibid). 

 

När missionen, visionen och värderingarna är tydliga och utformade utför företaget 

strategiska analyser. Den externa miljön som påverkar företaget analyseras med hjälp av 

en PESTEL-analys (politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och 

juridiska aspekter) (Kaplan & Norton, 2008). Den interna miljön analyseras när 

företaget utvärderar sina nyckelprocesser, humankapital, operationer, innovation och 

teknologisk utveckling. Även utvecklingen av den redan existerande strategin 

analyseras. Företag gör även en SWOT-analys för att utvärdera styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. De här analyserna identifierar strategiska problem som företag 

måste ta hänsyn till när de utvecklar strategin (ibid). Även Mintzberg, Quinn och 

Ghoshals (1998) påpekar att innan företag formulerar sin strategi måste strategiska 

analyser göras där styrkor, svagheter, potentiella möjligheter och risker utvärderas. De 

strategiska analyserna förutsätter att analytikerna är objektiva i sin analys. När företag 

matchar möjligheter för olika strategiska alternativ med sin kapacitet till en accepterbar 

risk kallas det för ekonomisk strategi (Lampel, Mintzberg, Quinn & Ghoshal, 2014). I 

det här stadiet införs riktlinjer för hur strategin bör utformas eller förändras (Kaplan & 

Norton, 2008). 

 

När företagets mission, vision och värderingar är tydliga, de strategiska analyserna är 

genomförda och riktlinjerna för strategin är införda börjar företaget att formulera sin 

strategi. Strategiformulerandets kreativa sida vävs nu samman med de mer formella 

disciplinerna för att forma och utveckla strategin (Kaplan & Norton, 2008). Anthony et 

al. (2014) menar att strategin utvecklas, designas och anpassas efter organisationens 

kompetenser och möjligheter. Ledningen skräddarsyr strategin till att passa 

organisationen så bra som möjligt. 

 

3.2.2 Planera strategin  

Planera strategin är det andra steget i strategiprocessen. Här utvecklar ledningen 

strategiska mål, initiativ, mätningar, budgetar och planerar handlingar och 

resursfördelning. Företagets strategiska riktlinjer översätts och konkretiseras till 

specifika mål (Kaplan & Norton, 2008). Den nedbrutna strategin utvecklas nu till en 

konkret och strategisk plan. Den strategiska planen har en stor inverkan på 
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organisationens budget (Anthony et al, 2014). Strategin delas in i olika värdeskapande 

processer och strategiska teman. Dessa teman kan vara bland annat vara ökad 

produktivitet, tillväxt genom innovation eller ökat kundvärde. För att lyckas genomföra 

dessa strategiska teman krävs olika tillvägagångssätt. Med hjälp av strategikartor kan 

företag planera dessa teman och dess processer på ett separat men ändå 

sammanhängande sätt till en tydlig bild. Denna bild visar strategins önskade utfall, 

kritiska processer och möjliggör infrastruktur (Kaplan & Norton, 2008). Strategiska 

kartor kan kopplas till balanserade styrkort. Företag använder sig av balanserade 

styrkort för att kunna övervaka och mäta prestationer och mål för strategiska teman som 

företag har satt upp. “If you can’t measure it, you can’t improve it” (ibid). 

 

3.2.3 Inriktning av organisatoriska enheter och anställda 

Inriktning av organisationens enheter och anställda är det tredje steget i 

strategiprocessen. De flesta organisationer består av fler olika enheter. För att lyckas 

genomföra sin valda strategi måste företag se till att alla enheter förstår och dagligen 

arbetar med strategin (Kaplan & Norton, 2008). Det finns en tendens till att chefer 

enbart fokuserar på problemen som är just nu men om organisationen har en strategisk 

plan tvingas cheferna även att fokusera på framtiden (Anthony et al, 2014). 

Organisationens enheter måste anpassas efter strategin för att de ska kunna arbeta med 

den. Är de olika enheterna samordnade och arbetar med varandra istället för individuellt 

kommer resultatet att bli bättre. Företag strävar efter att anpassa sina affärsenheter och 

stödenheter efter strategin och få dem att samverka samt att motivera sina medarbetare 

att bidra med genomförandet av strategin (Kaplan & Norton, 2008). Enligt Anthony et 

al. (2014) är själva planeringen av strategin en viktig del för chefernas förståelse för 

konsekvenser. Planeringen förenar cheferna som även anpassas eftersom de debatterar 

och diskuterar strategin ingående. Kaplan & Norton (2008) skriver att när organisationer 

anpassar och samordnar sina enheter för att skapa värde är det ideala att använda sig av 

strategikartor och balanserade styrkort.  

 

3.2.4 Planera operationer 

Planera operationer och anpassa processförbättringsprogram är det fjärde steget i 

strategiprocessen. Organisationer måste koppla sin strategi till styrning och 

operationella processer. Misslyckas de med det kommer inte organisationen lyckas i 

långa loppet (Kaplan & Norton, 2008). Det är två delar som organisationer bör fokusera 

på i det här steget. Den första delen är förbättra nyckelprocesser och frågan 



  Bergsteinsson, Walfridson & Öggesjö 

 

24 

organisationer ställer sig är: Vilka affärsprocessförändringar kräver strategin? Det andra 

delen är utveckla en plan för resurser och kapacitet. Frågan som ställs då är: hur ska vi 

koppla strategin till operationella planer och budgeten. För att få ordning på de här 

delarna kan företag använda sig av strategikartor och balanserade styrkort som lyfter 

fram sina mest kritiska processerna som måste utvecklas och förbättras för att lycka 

genomföra strategin. Det balanserade styrkortet visar de viktigaste processerna att 

förbättra för en lyckad strategiimplementering. Med dessa styrmedel samordnas även de 

olika processerna (ibid). För att få till en bra samordning mellan de olika processerna 

och koppla processerna till strategin måste man utgå från organisationen och strategins 

värderingar och kärna. Det är där strategin och allt arbete kring strategin utgår ifrån 

(ibid).  

 

Anthony et al. (2014) skriver att när företaget upprättat en långsiktigt strategisk plan bör 

den utgöra en grund i budgeten. Budgeten är en viktig del för att lyckas genomföra 

strategin. Om den strategiska planen inte har någon inverkan i budgetprocessen kommer 

företaget inte röra sig i strategins riktlinjer. Det finns då stor risk för att det inte sker 

någon förändring i företaget och strategin blir nästan meningslös (ibid). Dock skriver 

Kaplan och Norton (2008) att det finns fördelar med att inte använda sig av någon 

budget. De menar att upprätta en budget är en dyr process, det hämmar innovation, i 

snabbföränderliga miljöer blir de föråldrade och chefer fruktar konsekvenser om man 

inte håller budgeten vilket medför lägre uppskattningar av intäkter.  

 

3.2.5 Övervaka och dra lärdom 

Strategin är klar och likaså de strategiska och operationella planerna vilket innebär att 

själva implementeringen sker. Tillverkning och service pågår samtidigt som man 

implementerar initiativ och processer förbättras. För att nå uppsatta mål måste man hela 

tiden utvecklas och förbättras vilket är anledningen till att företag övervakar och 

korrigerar utförandet av olika processer. Chefer ser över och analyserar både strategin 

och operationella processer vid möten för att sedan göra nödvändiga korrigeringar. För 

att dra paralleller till PDCA-cykeln kategoriseras dessa aktioner i strategigenomförandet 

under check och act (Kaplan & Norton, 2008). Det är viktigt att skilja på möten där 

operationella problem tas upp och på möten där strategin diskuteras. Det är lätt att 

fastna vid de operationella problemen som avdelningar och funktioner står inför eller 

finansiella problem och glömma bort att analysera den övergripande strategin och dess 

grund. Företag bör följa upp och diskutera strategin för att se om den fungerar och 
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fortfarande är aktuell eller om den behöver förändras. Diskuteras strategin finns det 

även möjlighet att utveckla nya idéer (ibid). Fokus ligger sällan på strategins validitet 

vid dessa möten utan på strategigenomförandet och dess problem. Dessa problem kan 

vara problem med implementeringen och hur de uppkommit och risker vid lyckat 

genomförande. Det diskuteras även aktioner för att lösa potentiella problem (ibid). 

Roos, Von Krogh och Roos (2011) skriver att under kontroll- och utvärderingsfasen 

granskar ledningen hur väl de strategiska besluten har implementerats. Ledningen ser 

även över så att utvecklingen är anpassad till de övergripande målen. Kaplan och 

Norton (2008) menar att företag håller och bör hålla denna typ av möten ungefär 

månadsvis-kvartalsvis. Frekvensen på dessa möten kan variera beroende på företaget 

men hålls dessa strategimöten månadsvis kan det förändra kulturen åt ett mer långsiktigt 

tänkande. Vid dessa möten bör personer med kompetens och befogenheter närvara 

(ibid). 

 

3.2.6 Testa och anpassa 

Att testa och anpassa strategin är det sjätte steget i strategiprocessens stängda loop. 

Strategin formuleras i början av processen på bästa möjliga sätt i förhållande till 

tillgänglig information. Dock är inte alla långsiktiga strategier lönsamma strategier. För 

att försäkra sig om strategins validitet håller företag möten där de modifierar och 

anpassar strategin över tid (Kaplan & Norton, 2008). Ledningsgruppen bör hålla dessa 

möten åtminstone en gång om året för att testa och anpassa strategin. Enligt Kaplan och 

Norton (2008) finns det tre möjliga utfall vid dessa möten: 

 

• Den existerande strategin bekräftas, mål och förväntningar uppdateras samt 

strategiska initiativ omprioriteras. 

• Det genomförs inkrementella förändringar av strategin, mål och mått ändras 

eller ersätts och strategins initiativ justeras. 

• Strategin anses ha signifikanta brister eller vara föråldrad. Om ledningsgruppen 

kommer fram till det här utfallet början man om från steg ett med att utveckla en 

ny strategi. 
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3.3 Fallgropar  

I samband med att en organisation implementerar sin strategi ställs de inför olika hinder 

och svårigheter. Anthony et al. (2014) beskriver hur organisationer ofta misslyckas i 

implementerandet, även om strategin i grunden är genomarbetad och noggrant vald. 

Vidare förklarar Anthony et al. (2014) att även en strategi som lyckas i 

implementerandet kan anses misslyckad då den initiala idén inte slog ut på förväntat sätt 

i verkligheten. Ett antal anledningar som bidrar till att genomförandet inte lyckas; 

motstånd från de anställda, bristande kompetens, bristande kommunikation samt att man 

underskattar betydelsen av förändringen som görs. Kaplan och Norton (2008) 

poängterar även vikten av att motivera och skapa en förståelse för strategin. Enligt 

Gjerde (2018) är det svårt att motivera anställda utan någon form av belöning. Gjerde 

påpekar vidare att det inte nödvändigtvis handlar om finansiell belöning utan kan istället 

handla om att anställda känner en delaktighet, att de är med och bidrar till något bra. För 

att förändringen ska lyckas krävs det att samtliga anställda är införstådda i 

strategiförändringen. Leinwand och Rotering (2017) förklarar att man bör följa upp sin 

strategi noggrant för att se hur implementeringen har lyckats. Personliga mål och 

belöningar kan vara incitament som bidrar till att öka förståelsen hos personalen i fråga 

om att översätta strategin (ibid). 

 

3.4 Nyckelprocesser 

Kaplan och Norton (2001) summerar ett antal nyckelprocesser för att skapa ett större 

fokus på strategin inom organisationer vilket kan minimera riskerna för de olika 

fallgroparna: 

 

1. Översätt strategin till operativa termer 

Kaplan och Norton (2001) menar att det inte går att implementera en strategi om man 

inte har förmågan att översätta strategin på ett sätt så att samtliga förstår den. 

2. Anpassa organisationen till strategin 

Ledningen har ett ansvar att anpassa organisationen efter strategin. Kaplan och Norton 

(2001) betonar hur viktigt det är att få organisationens olika avdelningar att samverka. 

Strategin för de olika enheterna inom organisationen måste vara sammankopplade och 

integrerade med varandra.  

3. Gör strategin till en del av det dagliga arbetet för samtliga anställda 

För att bli en strategifokuserad organisation krävs det att man som företag ser till att de 
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anställda förstår strategin men även att det dagliga arbetet som utförs bidrar och görs i 

linje med strategin (Kaplan & Norton, 2001). 

4. Gör strategin till en kontinuerlig process 

Kaplan och Norton (2001) poängterar betydelsen av att göra strategin till en 

kontinuerlig process i organisationen. Vidare skriver Kaplan och Norton (2001) att ett 

tillvägagångssätt är att öka transparensen kring strategin och dess mål och mått. 

Strategin ska vara en del av allas arbete och inte bara ledningen. 

5. Mobilisera förändring genom ett exekutivt ledarskap 

De fyra första processerna kan ses som onödiga om inte ledningen mobiliserar 

förändringen med sitt ledarskap. Ledningen har ett ansvar att formulera visionen och 

strategin. En strategi som implementeras och förändras kräver kontinuerlig 

uppmärksamhet och uppföljning. En handlingskraftig och energisk ledning är en 

förutsättning för att lyckas med en förändring (Kaplan & Norton, 2001). 

 

De olika punkterna som Kaplan och Norton tar upp kan kopplas till de andra 

författarnas ståndpunkter i frågan om vikten av en klar och tydlig kommunikation samt 

betydelsen av en motiverad personalstyrka. 

 

3.5 Berörda områden för nyckelprocesser och fallgropar 
3.5.1 Motivation/Belöning 

Leinwand och Rotering (2017) förklarar vikten av en motiverad personal. Motivation 

kan i relation till att implementera strategin ses som ett ytterst viktigt verktyg. Lyckas 

man som företagsledare motivera sin personal är man en bra bit på vägen för att minska 

gapet mellan strategins förväntade resultat och dess faktiska utgång. Leinwand och 

Rotering (2017) pekar på hur vanligt det är med en personal som inte förstår strategin, 

hur anställda inte kan identifiera sig med strategin och organisationen. 

Strategigenomförandet är en konstant pågående process där ledningens roll i att 

motivera personalen är av stor betydelse (ibid). Nilsson och Olve (2013) förklarar hur 

belöningssystemet kan vara ett lämpligt styrmedel att använda sig av för att undvika 

svårigheterna med en personal som inte är motiverad. Genom att specificera klara mål 

och belöna personalen därefter skapar man ett engagemang hos personalen. De anställda 

upplever samtidigt en tillfredsställelse i samband med att de är med och bidrar till 

organisationen (ibid). Genom att involvera samtliga avdelningar och anställda i 

organisationer och uppmuntra dessa att arbeta med en kontinuerlig kommunikation och 

återkoppling kan man se vad man gör fel och vad man gör rätt i ett tidigt skede (Gjerde, 
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2018). Gjerde (2018) påpekar vidare betydelsen av att utnyttja kunskapen som finns 

inom organisationen. Att ge de anställda ansvar samt att lyssna på deras synpunkter kan 

bidra till att underlätta arbetet med förändringen (ibid).  

 

3.5.2 Kommunikation 

Ledningen har även ett stort ansvar i att kommunicera ut strategin till personalen. Enligt 

Anthony et al. (2014) är kommunikationen en av de saker som ofta brister i 

strategigenomförandet. Enligt Crainer och Dearlove (2017) är kommunikationsfrågan 

mer aktuell än någonsin. Informationen kring strategin ska helst kommuniceras 

omedelbart samtidigt som informationsflödet blivit mer omfattande. Ett vanligt problem 

i organisationer är att man tar fram en väl genomarbetad strategi som sedan ska 

implementeras i organisationen. Strategin testas och kommuniceras ut initialt för att 

sedan mer eller mindre glömmas bort (ibid). Många företag har en förmåga att bemästra 

själva formulerandet av sin strategi. Däremot brister man sedan i processen med att 

kommunicera ut strategin då det i någon form antas att den ska sköta sig själv (ibid). 

Burke (2011) beskriver hur anställda behöver påminnas om vad det är de faktiskt gör 

och varför de gör det. Det är av yttersta vikt att repetera strategin och dess innebörd för 

att den ursprungliga idén inte ska falla i glömska.  

 

Vermeulen (2017) beskriver ett vanligt problem när det kommer till själva 

genomförandet av strategiförändringen. Organisationer målar upp hur man ska bli 

nummer ett på marknaden. Personalens sätt att arbeta ska förändras, budgetar ska 

revideras, strategikartor och balanserade styrkort formuleras om. Enligt Vermeulen 

(2017) är många av de nya strategierna inga strategier alls. De är snarare mål om vad 

man vill bli och vill uppnå i framtiden. En strategi handlar om hur man når målen, vilka 

beslut som måste tas samt de beslut som inte tas. Vid en förändring måste det finnas 

klara direktiv för hur strategin ska uppfyllas. En strategi och dess förändring är dömd att 

misslyckas om det inte finns klara direktiv (ibid). Enligt Gjerde (2018) fungerar 

kommunikationen som bäst när den sker i båda riktningar. Vilket innebär att det är lika 

viktigt att ledningen kommunicerar ut strategin på ett bra sätt som att de anställda 

återkopplar med information om hur förändringsprocessen fortskrider. Under 

förändringsprocessen ska inte betydelsen av att kommunicera strategin och återkoppla 

ofta underskattas (ibid). Vermeulen (2017) beskriver precis som Gjerde hur 

kommunikationen inte bara får ses som en top-down process. Ett recept för att driva ett 

framgångsrikt företag är just att ha en kombination av top-down och bottom-up i 
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kommunikationen. Men det krävs samtidigt att de anställda ges ansvar och tillåts ta 

egna initiativ för att det ska anses effektivt (ibid). När organisationer genomgår 

förändringar ställs de inför stora utmaningar. Gjerde (2018) poängterar att man inte får 

glömma bort att individer inom organisationer reagerar olika på förändring. En 

förändring kan mottas med blandade reaktioner, vissa är risktagande individer som 

gillar att anta nya utmaningar, en del behöver någon form av incitament för att vilja gå 

vidare medans andra föredrar tryggheten framför det osäkra som kommer i samband 

med en förändring. Burke (2011) förklarar att rädslan och motståndet bottnar sig i att 

man gör en förändring från det kända till det okända. Kommunikation kan då fungera 

som ett utmärkt verktyg för att hantera de olika individernas känslor (Gjerde, 2018).  

 

3.5.3 Knappa resurser 

Mankins och Steele (2005) lyfter fram ett antal punkter till varför företag misslyckas. 

Likt Kaplan och Norton diskuterar de betydelsen av att klargöra strategin för samtliga 

inom organisationen. Mankins och Steele (2005) belyser prestationer som leder till att 

företag misslyckas med sitt genomförande. Mycket kan härledas till ledningen. Det kan 

bero på dåligt ledarskap, att ledningen är oengagerad, att prestationerna inte följs upp 

tillräckligt samt att de misslyckas med att kommunicera ut strategin (ibid). Den största 

fallgropen är dock att företag har otillräckliga resurser eller helt enkelt att resurserna 

inte är tillgängliga. En resurs som länge sågs som mest central i diskussionen om 

knappa resurser var finansiellt kapital, förutsättningarna var sådana att finansiellt kapital 

var en dyr och knapp resurs (Mankins, Harris & Harding, 2017). I företagsvärlden har 

förutsättningarna för finansiellt kapital förändrats då den tidigare höga låneränta som 

företag var tvungna att dras med när finansiellt kapital införskaffades idag är betydligt 

lägre, räntenivån ligger nästan i linje med inflationen vilket leder till att det nästan är 

gratis att låna (ibid). Mankins et al. (2017) menar att finansiellt kapital inte längre är en 

knapp resurs och att alla organisationer med rimlig lönsamhet kan anskaffa de 

nödvändiga inventarier, maskiner, entra nya marknader och även köpa upp andra bolag 

för att öka tillväxten. De nya förutsättningarna med det aktuella ränteläget innebär dock 

inte att företag inte behöver hantera sina pengar på ett ansvarsfullt sätt och försöka 

investera efter bästa möjliga förmåga hela tiden, som Mankins et al. (2017) belyser: 

“after all, waste is waste”. Mankins et al. (2017) lyfter ett nytt område i diskussionen 

om knappa resurser, de menar att den verkliga knappa resursen i dagens organisationer 

är humankapital. Med humankapital menar Mankins et al. (2017) tid, talang och energi 

vilket innebär att för att skapa konkurrensfördelar behöver man fokusera på dessa 
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aspekter snarare än finansiellt kapital. Även Mankins, Brahm och Caimi (2014) lyfter 

vikten av att den nya knappa resursen ofta handlar om tid. Mankins och Steele (2005) 

poängterar att det är viktigt att man prioriterar sina resurser på rätt sätt. Ett företag 

behöver identifiera vilka områden och beslut som är viktiga respektive mindre viktiga. 

Mankins et al. (2017) förklarar att bra ideér och konkurrensfördelar kommer från 

individer och team som får tid att skapa och vara produktiva, har talang och kompetens 

samt är drivna och engagerade inom organisationen. Att allokera den knappa resursen 

“humankapital” har växt sig större inom organisationer och är av stor vikt (Mankins et 

al, 2017). Enligt Martin (2014) handlar strategi om att finna sin konkurrensfördel i en 

marknad som är både tumult och långsiktig. Martin beskriver hur strategin kan ses som 

en balansgång mellan den nuvarande konkurrensfördelen och morgondagens nya idéer 

och teknologi. Morgondagens idéer kan vara starten på ett företags undergång om de 

inte utvärderar hur de ska genomföra sin strategi (ibid). 

 

3.5.4 Kundhantering 

Konsekvenserna av att förlora delar av kundbasen kan bli väldigt kostsamma. Gallo 

(2014) förklarar att förvärvandet av en ny kund kostar uppemot 5-25 gånger så mycket 

som att bibehålla tidigare kund. Kostnaderna består främst av tid och resurser som ska 

spenderas på att förvärva nya kunder. Maguire och Hiscock (2016) poängterar vikten av 

att förstå sina kunder. Som kund är det viktigt att företag förstår det individuella 

behovet samt värdet man behöver skapa för kunden. Det handlar i mångt och mycket 

om att ställa de rätta frågorna, hur väl känner man kunden, vad vet man om kundens 

behov, hur vill kunden interagera samt huruvida kunderna känner ett förtroende eller om 

de är villiga att lämna för en konkurrent (ibid). Enligt Maguire och Hiscock (2016) är 

det viktigt att förstå kundens behov och förse dem därefter. De verktyg som finns inom 

organisationer idag och är en stor del av den litteratur som finns om strategier är det 

balanserade styrkortet och strategy maps. Båda dessa verktyg behandlar vikten av att 

förstå sina kunders önskemål. Det balanserade styrkortet och strategikartan består av 

fyra olika perspektiv där ett av dessa är kundperspektivet. Det kundorienterade 

perspektivet lägger fokus vid hur företaget uppfattas av kunderna (Anthony et al, 2014). 

Företag behöver veta vad kunderna vill ha och förväntar sig. Därmed innebär detta 

perspektivet att företaget behöver identifiera vilka segment och kundgrupper som är av 

större vikt. Måtten som nyttjas inom detta perspektivet behöver därför vara av betydelse 

för de identifierade kundgrupperna och segment som företaget fokuserar på (Kaplan & 
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Atkinson, 1998). Några exempel på mått som används inom kundperspektivet är; 

kundnöjdhet, antal ordrar från nyckelkunder, kundlojalitet (Anthony et al, 2014).  

  

3.6 Konceptuell modell 

Teorierna som beskrivits ovan har har tillämpats som teoretisk referensram när det 

empiriska materialet analyserats. Teorin är huvudsakligen hämtad från Kaplan och 

Nortons sexstegsprocess för strategigenomförande. Den konceptuella modellen visar 

Kaplan och Nortons tillvägagångssätt vid strategigenomförandet samt de 

nyckelprocesser som organisationer bör beakta för att strategin ska lyckas. Kaplan och 

Nortons nyckelprocesser har kompletterats med fallgropar och hinder som andra 

författare lyft fram i samband med strategigenomförandet. De punkter som tas upp 

under fallgropar och nyckelprocesser kan vara både en fördel samt en nackdel vid 

genomförandet beroende på hur det hanteras. Den konceptuella modellen har även legat 

till grund för skapandet av intervjuguiderna. På så vis har författarna av studien berört 

samtliga områden inom teorin som de ansett relevanta. Då studien syftar till att 

undersöka huruvida Kaplan och Nortons sexstegsproccess för strategigenomförande 

används i praktiken har modellen använts även i analysen för att se om teorin stämmer 

överens med det empiriska utfallet på Visma Spcs samt dess fallgropar och hinder i 

samband med strategiförändringen. 

 

(Figur 3. Konceptuell modell teori. Egen bild) 
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4. Empiri  

 

Empiridelen av den här uppsatsen avser återge det empiriska material som samlats in 

på Visma Spcs via semistrukturerade intervjuer. Detta avsnitt tillsammans med den 

teoretiska referensramen blir sedan grunden i uppsatsens analysdel. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

• Visma Spcs bakgrund företaget 

Visma Spcs är ett mjukvaruföretag med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och 

huvudkontor i Växjö. Företaget har idag 450 anställda varav 400 sitter på huvudkontoret 

i Växjö. Visma Spcs grundades 1984 av Rolf Dahlberg och Jan Älmeby under 

dåvarande namnet SPCS (Scandinavian PC Systems) (Visma Spcs, 2018). Älmeby och 

Dahlberg gick skilda vägar 2001 då Älmeby startade en konkurrerande verksamhet i 

form av Fortnox (Confido, 2016). Samma år som Älmeby startade Fortnox blev Spcs en 

del i Visma-koncernen. Vilket resulterade i ett namnbyte från SPCS till Visma Spcs. 

Dahlberg fortsatte att utveckla företaget som VD fram tills det att Daniel De Sousa 

tillträdde som VD hösten 2015 (Visma Spcs, 2018). Dahlberg ledde Visma Spcs från 

grundandet dag 1 tills 30-års jubileumet. Jens Ahlstrand förklarar att företaget haft en 

extrem framgångssaga där man tidigare hade hela marknaden i Sverige och det i stort 

sett inte fanns några konkurrenter. 

 

4.2 Bakgrund Vision 2020 

En föränderlig värld där molnlösningar, delningsekonomi (exempelvis uber och Airbnb) 

med mera blir en allt större del av omvärlden förutsätter att företag anpassar sig. Det 

största hindret för Visma Spcs var just hanteringen av deras gamla produkter kontra 

molnlösningar. Visma Spcs största del av produkter hade under lång tid fungerat så att 

de via skiva eller nedladdad från deras hemsida installeras på en specifik dator. Den 

molnbaserade lösningen fungerar istället på ett sätt att programmet finns tillgängligt via 

“molnet” och produkten behöver inte installeras på en specifik dator. Den molnbaserade 

produkten är något som Visma Spcs har arbetat med i 10 år och är inte en ny produkt på 

marknaden. Det ställde höga krav på Visma Spcs att anpassa sina produkter efter nya 

förutsättningar, där man var tvungen att ta hand om sina äldre kunder med de gamla 

lösningarna samt anpassa sig till en allt mer digital värld. Lägg därtill att en av Visma 
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Spcs största konkurrenter i norden endast tillhandahåller molnbaserade lösningar och 

inte behöver ta hänsyn till den äldre sortens produkter. Uppfattningen inom 

organisationen var den att förändring är avgörande för att företaget ska kunna fortsätta 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. Det är i detta skede Visma Spcs inser vad som 

behövs för organisationen, en ny ledningsgrupp och en ny VD med nya tankar och 

ideér. Daniel De Sousa rekryterades internt och kom in i organisationen 2015. Han hade 

en klar och tydlig agenda, förändring är ett måste.  

 

När Daniel De Sousa hade varit en del av Visma Spcs några månader åkte hela 

organisationen på utbildningsresa med konferensupplägg. Utbildningsresan är inget nytt 

inom organisationen utan har varit en del av företaget sedan 1997, syftet är att utbilda, 

sammansvetsa och ge personalen ny energi. Jens Ahlstrand belyser vikten av resan för 

företagskulturen som finns på Visma Spcs. Utbildningsresan 2016 bar av mot Bali som 

blev startpunkten av De Sousas Vision 2020 samt den förändring där man gick från att 

fokusera på att “förenkla företagande” till att “förverkliga företagande”. Den direkta 

effekten av resan blev enligt många på företaget en otrolig inspiration, Ahlstrand menar 

att det rent av var “happy clapping” stämning i hela organisationen, vilken senare kom 

att mattas av och istället bli frågeställningar för individerna som exempelvis “vad 

betyder detta för mig?”. Ahlstrand beskriver stämningen inom organisationen som 

“nästan domedagsstämning, kolla våra konkurrenter käkar upp oss. Vi måste förändra 

oss.”.  

 

Vision 2020 är en produkt av strategiförändring när ett genomförande och formulerande 

har sammanfogats och anpassats efterhand. Det vill säga strategin var inte färdig när den 

lanserades utan snarare i uppstartsfasen och är i dagsläget 2018 mitt i en formulering- 

och genomförandeprocess på samma gång.  

 

Innan strategiformulerandet 

Jens Ahlstrand, executive support manager, säger att omvärldsanalyser kan användas på 

många olika sätt. Visma Spcs använder sig av rapporter från företag som gör framtids- 

och omvärldsanalyser. Ahlstrand nämner att Boston Consulting Group och McKinsey 

tar fram rapporter om vad som sker ”där ute”. Efter omvärldsbevakningen diskuterade 

Visma Spcs internt vad de ser, vad de tror kommer hända och hur det kommer påverka 

dem som företag. Frågor som diskuterades var till exempel: Tror vi att vi kan fortsätta 
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behålla kunderna som använder de installerade programvarorna i sina datorer eller 

måste vi flytta över även dessa kunder till molnet. De som diskuterade dessa frågor var 

den ledningsgruppen, intressenter inom koncernen och nyckelpersoner inom 

organisationen. Det var efter dessa möten som strategiformuleringen började enligt 

Ahlstrand. 

 

4.3 Vision 2020 

Visma Spcs bas 

Visma Spcs har utformat en bas som är grunden till allt de gör enligt Jens Ahlstrand, 

executive support manager. Denna basen fanns inte när Daniel De Sousa, VD, lanserade 

den förändrade strategin på Bali utan den är något som tagits fram och utvecklats under 

processens gång. Denna basen innehåller vision, mission, värderingar och people 

approach. 

 

4.3.1 Vision 

“Förenkla företagandet” var Visma Spcs vision i nästan 30 år. De ville göra det enkelt 

att driva företag. Nuförtiden menar Jens Ahlstrand att det har blivit mer eller mindre en 

självklarhet och att Visma Spcs därav måste bredda sig. De vill inte bara hjälpa 

småföretagare att driva företag utan även att hjälpa till att starta, växa och till och med 

avsluta företag. Därför ändrade Visma Spcs sin vision från “förenkla företagande” till 

“förverkliga företagandet”. Just ordet förverkliga är Visma Spcs grundbult och kärna 

som påverkar allt de gör enligt Ahlstrand.  

 

4.3.2 Mission 

Visma Spcs tror på småföretagarna, företagande och nya idéer och att de är nycklarna 

till en hållbar framtid. Jens Ahlstrand säger: “Sverige som land måste ha entreprenörer 

och behöver nya idéer för annars stannar allting av”. Därför har Visma Spcs utvecklat 

en mission som säger: “Vi ger människor förutsättning att starta och driva sina egna 

företag”. Det är vårt syfte och “why” menar Ahlstrand. 

 

4.3.3 Värderingar 

I intervjun med Jens Ahlstrand berättar han om Vismas Spcs värderingar. Visma Spcs 

tror på ett bättre samhälle och vill göra skillnad. De anser att alla måste bidra och det 

går inte att förvänta sig att staten, kommunen eller samhället ska bidra. “Det är vi som 

är samhället och vi har ett samhällsansvar” menar Ahlstrand. Visma Spcs vill satsa på 



  Bergsteinsson, Walfridson & Öggesjö 

 

35 

positiva saker. Ahlstrand ger ett exempel på en positiv sak som Visma Spcs har satsat 

på när han nämner Växjö DFF. När de var en nystartad förening var det ingen som ville 

satsa på dem men då gick Visma Spcs in med resurser både ekonomiskt och även med 

kunskap om hur man driver en organisation. De anser det viktigt att satsa på positiva 

saker i lokalsamhället som ingen annan vill satsa på. Växjö DFF spelar nu i 

damallsvenskan i fotboll så Visma Spcs vill inte bara skina i glansen utan verkligen 

satsa på saker som ingen annan vill satsa på fortsätter Ahlstrand. Sett till det lokala 

planet är Visma Spcs den näst största arbetsgivaren i Växjö och då är det klart man 

måste bidra och ta ansvar säger Ahlstrand.  

 

4.3.4 People approach 

People approach handlar om att arbeta med människorna i Visma Spcs och är en stor del 

av Vision 2020. Under den gamla ledningen var det tydliga ramar och det var alltid 

någon som kunde tala om för dig hur du skulle göra. Hur beslut fattades var väldigt 

styrt. Här har den nya ledningen med Daniel De Sousa i spetsen genomfört stora 

förändringar och erbjuder sina medarbetare mycket mer frihet. Den nya 

ledningsgruppen har tillsammans med De Sousa decentraliserat ansvaret i en högre 

utsträckning. De tror på sina medarbetare och vill att de ska ansvara för sin egen 

utveckling och fatta sina egna beslut. Det kommer inte vara någon som slår dig på 

fingrarna om du gör fel. För att lyckas med det ska Visma Spcs enligt Jens Ahlstrand: 

“Tillhandahålla en miljö som gör det möjligt att växa och utvecklas”. 

 

4.4 Strategiformulerandet 

Vision 2020 består av flera olika delar som Visma Spcs har brutit ner i en 

affärsinriktning. Den affärsinriktningen innehåller tre övergripande mål som leder till 

fyra fokusområden som Visma Spcs behöver arbeta med som leder fram till specifika 

mål. De övergripande målen och fokusområdena handlar om att de vill bli bättre och 

mer relevanta. “För att vara relevanta kan man inte göra saker på samma sätt idag som 

man gjorde igår” säger Jens Ahlstrand. För att lyckas måste alla dessa områden 

behandlas. De övergripande målens innebörder är tydliga.  

 

Övergripande mål: 

• A better and more relevant Visma Spcs 

• Leader of the digital transformation in our market 

• Increase growth and profitability 
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Fokusområden: 

• Growing our business. Det här området är enligt Ahlstrand huvudfokus och det 

kan tyckas enbart handlar om att tjäna pengar men när Visma Spcs växer kan de 

även erbjuda sina kunder mer. “Vi ska vara ett tillväxtföretag”.  

• Operational excellence. De behöver internt bli smidigare för att kunna växa i 

affär. 

• People. De behöver jobba med människorna inom företaget. 

• Visma Spcs in the society. De behöver jobba med samhällsfrågor för att kunna 

locka nödvändig kompetens. Det är viktigt att satsa på positiva saker vilket även 

är en del av företagets värderingar. “Man vill gå till ett företag som står för 

någonting som jag tror på”. 

 

För att följa upp strategin använder sig Visma Spcs av löpande återkoppling. Det syns i 

medarbetarundersökning och ledarna diskuterar hur det går i ledarprogrammet. Dock är 

detta långt ifrån klart och kommer sträcka sig “beyond” 2020. Det var bildligt att 

använda år 2020 säger Ahlstrand. 

 

4.5 Transparens, ett förändrat ledarskap 

I samband med att Visma Spcs har bytt ledningsgrupp och VD har man fått ett helt nytt 

ledarskap. Lena Smyth, medarbetare customer administration, förklarar hur man kände 

att en förändring var nödvändig. Dagens ledning med Daniel De Sousa i spetsen 

aktualiserar problemen för hela organisationen till skillnad från den tidigare ledningen. 

Som exempel tar Smyth upp hur man förr inte kunde erbjuda sina produkter till 

användare av Mac-datorer. Man såg det inte som ett aktuellt problem och det tog lång 

tid innan man anpassade företaget sett till marknadens utveckling. Ledningsgruppen 

förhållningssätt gentemot de anställda har förändrats. Ledningen vill utnyttja de 

anställdas kunskap. Man vill att de ska vara med och påverka, de uppmanar 

medarbetarna att komma med synpunkter och idéer enligt Smyth. Smyth förklarar att 

hon drivs av att känna sig viktig i organisationen, att ledningen har förtroende för 

henne. Hon påpekar att det nya ledarskapet har bidragit till det. Ledningen har skapat en 

högre delaktighet genom hela organisationen. Idag upplever Smyth att hon har en 

möjlighet att påverka. Under tidigare VD:n Rolf Dahlberg var det mer “hysch hysch”. 

Idag finns det en klar och tydlig plan. Till skillnad från tidigare då det enligt Smyth var 
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dödstyst om allt innan något släpptes. Att man har ökat graden av transparens har skapat 

en hög grad av kämpaglöd i hela organisationen.  

 

Såväl Annica Jönsson, medarbetare, som Lina Lilja Blondin, team manager, instämmer 

i att ledningen har blivit mer transparent. Lilja Blondin belyser hur Daniel De Sousa 

vågar visa att det faktiskt finns problem. Precis som Smyth nämner hon att det tidigare 

var mer “hysch hysch”. Ledningsgruppen har även blivit mer transparent rörande olika 

mål och mått där medarbetarna idag får ta del av organisationens siffror i en högre 

utsträckning.  

 

4.6 Kommunikation och kommunikationskanaler 

Visma Spcs är införstådda med betydelsen av att kommunicera ut strategin i 

organisationen. Jens Ahlstrand förklarar att man sätter stort värde i att samtliga anställda 

förstår strategin och kan bidra i implementerandet av den. Annica Jönsson som har en 

historia som strategisk kommunikatör nämner även att kommunikationen vid en 

förändringsprocess är väldigt viktigt för effektiviteten och för människors 

välbefinnande. 

 

4.6.1 Workshop och kommunikationens betydelse 

Visma Spcs har skapat en process som de låtit kalla för vattenfallsmodellen. Vilket 

innebär att man likt ett vattenfall börjar att kommunicera ut strategin längst upp i 

företaget hela vägen ner genom organisationen. Företagets VD, Daniel De Sousa, leder 

initialt en workshop med ledningsgruppen kring strategiförändringen och hur man som 

företag ska jobba för att implementera den. Workshopen som De Sousa leder används 

sedan för de andra delarna i organisationen. Ledningsgruppen leder sedan i sin tur 

workshops med sina enhetschefer inom respektive enhet. Enhetscheferna ansvarar för 

att genomföra samma workshop med sina tillhörande team managers. I sista steget 

genomför team managers workshop med sina team. Genom att samtliga medarbetare 

gör exakt samma workshop levereras budskapet genom hela organisationen. 
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(Figur 4. Vattenfallsmodellen) 

 

Man låter medarbetarna vara med och diskutera Vision 2020. Ahlstrand förklarar att 

deras workshops har blivit ett extremt viktigt verktyg i att kommunicera ut strategin. I 

samband med att medarbetarna får sitta ner och diskutera med sina närmaste kollegor 

och närmaste chefen delar de med sig av sina åsikter av hur de ser på strategin. Vilket 

har bidragit till en bra återkoppling för ledningen på hur de olika teamen ser på 

strategiförändringen. Återkopplingen har visat ledningen vad man bör justera för att 

göra strategin ännu tydligare. Materialet från återkopplingen har även visat team där till 

exempel ett dåligt ledarskap har gjort att implementerandet inte lyckats lika bra. 

Ahlstrand förklarar att det uppstår problem när närmaste ledaren inom ett team 

misslyckas med att tolka ner och översätta strategin. Även Annica Jönsson påpekar 

innebörden av att använda sig av närmaste chefen i en högre utsträckning. Den närmaste 

chefen har ett stort ansvar som arbetsgivarens företrädare att just tolka och omtolka 

gentemot medarbetarna på sin avdelning. Viktigt att spara huvudbudskapet men 

samtidigt omtolka det för att göra det relevant för sina medarbetare. Det är en 

nyckelfråga i kommunikationen och en fråga man bör ta med sig. Hur ska mina 

medarbetare uppfatta detta relevant? Jönsson förklarar att det finns en stor risk för att 

man får ett glapp om förståelsen inte finns och hänger ihop genom hela organisationen. 

Närmaste chefen har ett stort ansvar i att steppa upp och att översätta budskapet. 

 

Jens Ahlstrand förklarar att de från ett ledningsperspektiv måste agera direkt för att 

hantera problemet. Diskutera med den berörda ledaren vad det är som inte fungerar. I 

samband med att man har gjort omställningen i organisationen har man genomfört ett 

ledarskapsprogram. I ledarskapsprogrammet belyser man mycket just kring det 

kommunikativa ledarskapet. Man har använt sig av en extern leverantör som diskuterat 
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ledarskap utifrån Visma Spcs kontext för att utveckla personal som har en ledande roll i 

organisationen.  

 

Lina Lilja Blondin arbetar som team manager på customer success och poängterar just 

hur viktig hennes roll är i att skapa förståelse för strategin hos medarbetarna. Lilja 

Blondin beskriver hur hon vill involvera sina medarbetare och få dem att känna sig 

delaktiga i processen. Nyckeln är att hålla strategin levande, att hela tiden se till att de 

anställda förstår vad de gör och varför förändringen är nödvändig. Lilja Blondin har 

själv varit involverad i vattenfallsmodellen där hon deltagit i workshops tillsammans 

med andra team managers för att sedan leda en workshop med sina medarbetare. När 

Lilja Blondin i sin tur leder workshopen betonar hon vikten av att översätta och bryta 

ner ledningens strategi så att samtliga förstår varför man gör de förändringar man gör 

och varför man har de olika målen. Lilja Blondin har som team manager även ett ansvar 

i att workshopen genomförs med nyanställda i sitt team. Lilja Blondin säger att man 

efter 3-4 månader som anställd ska ha genomfört workshopen.  

 

Medarbetare 1 arbetar sedan oktober 2017 på customer success som customer success 

agent. Kommunikationen gällande strategiförändringen och Vision 2020 har 

huvudsakligen kommunicerats ut till medarbetaren genom VD:n Daniel De Sousas 

månadsmöten samt gruppmöten i teamet. Medarbetare 1 har ännu inte deltagit i någon 

workshop. Medarbetare 1 påpekar att “de blir väldigt pumpade” med Vision 2020 och 

att det kommuniceras i en hög utsträckning vid nyanställning. 

 

Jens Ahlstrand tar upp en process man kunde ha gjort bättre i samband med lanseringen 

av Vision 2020. I efterhand upplever han att de borde ha påbörjat första workshopen 

efter startpunkten för Vision 2020 på Bali tidigare än vad man gjorde. De ville ge mer 

tid till som Ahlstrand uttrycker det “hänga löst fasen”. De ville inte gå in på lösningarna 

för tidigt, ledningen ville att samtliga skulle förstå allvaret i förändringen. Något 

Ahlstrand i efterhand upplever att man borde gjort annorlunda. 

 

4.6.2 Månadsmöten, utvecklingssamtal, gruppmöten 

Jens Ahlstrand berättar att Visma Spcs hela tiden försöker styra mot Vision 2020 och 

det ska vara en naturlig del av deras årscykel. Med att vara en naturlig del av deras 

årscykel förklarar han att strategin implementeras i månadsmöten, utvecklingssamtal 

mellan medarbetare och närmaste chef, budgetprocessen som några exempel. Han 
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nämner även en önskan om att Vision 2020 ska vara en del av företagets “weekly job 

chat” vilket innebär att strategin ska diskuteras mellan medarbetare, vara en del av de 

flesta möten inom organisationen och hela tiden finnas i tanken vid beslutsfattande. 

Ahlstrand belyser vikten av att hela organisationen arbetar mot Vision 2020 och pratar 

om den löpande i sitt arbete. Han nämner att det är synnerligen viktigt när ledningen nu 

arbetar mycket med att dela ut mandat längre ut i organisationen och decentraliserar 

beslutsfattande, att då alla arbetar med och förstår Vision 2020.  

 

Annica Jönsson tar även hon upp ett antal andra kommunikationskanaler inom 

organisationen. Jönssons bild som medarbetare är att Daniel De Sousa använder 

månadsmöten, intranätet, kickoff och resor som viktiga kommunikationsverktyg. 

Jönsson upplever månadsmötena som ett av de absolut främsta 

kommunikationsverktygen. I samband med månadsmötena informerar De Sousa om 

läget i organisationen. Månadsmötena är ett tillfälle där han samlar hela organisationen 

och levererar energi och tydlighet kring Visma Spcs budskap och strategi. Även Lena 

Smyth, medarbetare på customer administration, upplever månadsmötena som något 

positivt. Hon beskriver att De Sousa allt som oftast pratar kring Vision 2020 och 

strategin under månadsmötena. De Sousa gillar att tala om hur det går och vad de ska 

jobba med. Smyth förklarar att det säkert finns anställda som upplever det tjatigt men 

det är inte hennes egna upplevelse. För henne är det viktigt att det upprepas, att man inte 

glömmer vart man är på väg. 

 

För Lina Lilja Blondin som team manager är det viktigt att man har en öppen dialog 

inom teamet. Hon lyfter även utvecklingssamtalet som sker två gånger om året som en 

betydelsefull del. Vid utvecklingssamtalet diskuteras Vision 2020 och hur medarbetarna 

ska utvecklas utifrån visionen. Det sker ingen form av återkoppling från vad som 

kommer fram under utvecklingssamtalen till Jens Ahlstrand och ledningsgruppen enligt 

Lilja Blondin.  

 

Strategin kommuniceras inte bara ut i form av workshops och möten med hela enheter. 

Man har även tagit ner kommunikationen på individnivå. Vision 2020 tas numera upp 

även i lönesamtalen. Annica Jönsson, kommunikatör, beskriver hur man som 

organisation har valt att jobba mycket med att upprepa information kring 

strategiförändringen rent retoriskt och logiskt för att skapa förståelse hos medarbetarna. 
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Medarbetare 1 på customer success har fått sin huvudsakliga återkoppling och kunskap 

kring Vision 2020 genom månadsmöten, gruppmöten och utvecklingssamtal. 

Utvecklingssamtal/avstämningar fokuserar främst på medarbetaren själv snarare än 

Vision 2020 i förhållande om trivsel och prestation. Medarbetare 1 upplever att 

organisationen trycker mycket på Vision 2020 men att de skulle kunna utveckla det 

ytterligare, framförallt ett större fokus på individnivå.  

 

4.7 Svårigheter i genomförandet 
4.7.1 Knappa resurser, tid 

Visma Spcs arbetar intensivt med kommunicerandet av strategin men tiden räcker inte 

alltid till. Annica Jönsson fick som uppdrag att hjälpa till med internkommunikationen 

2017 eftersom det saknades resurser inom området. Under 2017 genomfördes en enkät 

där man undersökte kännedomen kring Vision 2020 för både medarbetare och ledare. 

Enkäten visade att det fanns ett stort glapp i såväl engagemang som i kännedomen 

mellan medarbetarna och ledarna. Den initiala tanken var att enkäten skulle följas upp 

men man valde att prioritera andra områden istället. Avvägningar görs hela tiden för vad 

som anses kritiskt. Bland annat såg man från medarbetarundersökningarna som görs ett 

antal gånger om året att personalen trivdes bättre på arbetsplatsen än vid tidigare 

undersökningar varpå enkäten kring kännedomen prioriterades bort enligt Jönsson. 

Jönsson beskriver att hon uppfattar företaget som ganska slimmat och att det bland 

annat inte finns någon intern kommunikatör på arbetsplatsen. De har fått lösa 

kommunikationen med de befintliga resurser som finns. Däremot upplever hon att man 

har gjort ett bra jobb efter de resurser som finns och fokuserar på rätt saker. Man får ut 

den energin som finns att hämta och gör de saker som måste göras. Hon nämner att 

idealet hade varit att ha en intern kommunikatör som hade jobbat med att hela tiden 

följa upp till exempel medarbetarnas kännedom om Vision 2020. Mer mätningar bör 

göras men det blir en prioriteringsfråga. 

 

Medarbetaren Lena Smyth berättar även hon att de inom hennes avdelning inte fått 

önskvärd tid till att tänka och prata strategiskt kring Vision 2020. Hon förklarar att 

avdelningen har haft väldigt mycket att göra på arbetet och det inte funnits möjlighet att 

lägga undan tid till Vision 2020.  
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4.7.2 Kännedom om strategin/Vision 2020 

Som nämndes tidigare i 4.6.1, knappa resurser, finns det ett gap i förståelsen och 

kännedomen av Vision 2020 mellan ledningen och medarbetarna. Jens Ahlstrand 

berättar att de borde arbeta bättre i sitt uppföljningsarbete. De håller på att implementera 

ett pulsmätningsverktyg som kan ses som ett komplement till medarbetarenkäterna som 

skickas ut två gånger per år. Man vill dagligen kunna känna av statusen, med en 

förhoppning om att kunna hitta problem tidigare. Berör allt från hälsa, stress, välmående 

men även för att se om medarbetarna tror på Vision 2020 enligt Ahlstrand. Annica 

Jönsson berättar att enkäten användes för att se kännedomen hos både medarbetare och 

ledare. Medarbetarna måste förstå vad de gör för att de ska känna sig engagerade. Enligt 

Jönsson är det inte något som sker automatiskt. Utan man måste verkligen följa upp att 

budskapet har trängt igenom. Jönsson förklarar vidare att ledningen ibland behöver 

upprepa budskapet många gånger för att det ska tränga igenom. En intern 

kommunikatör hade varit ett bra verktyg för att öka kännedomen av strategin. Man kan 

alltid jobba mer med kännedomen enligt Jönsson men hon upplever att man verkligen 

jobbar för att öka kännedomen inom organisationen. Som exempel genomfördes en ny 

workshop i maj 2018 på Palma med hela organisationen där medarbetarna fick ta fram 

förslag på hur de skulle gå tillväga om de skulle starta en konkurrerande verksamhet. 

Jönsson anser däremot att en uppföljning av enkäten hade varit lämpligt att genomföra 

för att se om kännedomen har ökat sedan den senaste enkäten gjordes. 

 

När de olika medarbetarna har tillfrågats kring kännedomen om Vision 2020 skiljer sig 

svaren åt. Lina Lilja Blondin, team manager, talar till stor del utifrån Visma Spcs bas; 

vision, mission, people approach och värderingar. Hon menar att allt inte är skrivet i 

sten utan att det är själva grunden i företaget och hur hon uppfattar Vision 2020. Hon 

pratar även om digitaliseringen och hennes roll som ledningens förlängda arm gentemot 

sina medarbetare och att skapa kännedom hos dem. Lena Smyth och Medarbetare 1 

pratar mer om de målen som deras respektive team manager har brutit ner till dem. 

Smyth som har en lång erfarenhet i organisationen diskuterar mycket utifrån 

utmaningarna de står inför i samband med att man digitaliserar allt mer. För 

Medarbetare 1 handlar Vision 2020 till stor del om de mål som team managern försett 

medarbetaren med. Bland annat har medarbetarens arbetsuppgifter förändrats i customer 

success från support till mer rådgivande och merförsäljning.  
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4.7.3 Storleken av företaget, svårt att anpassa organisationen vid förändring 

Visma Spcs är en stor arbetsgivare i Växjö, som tidigare nämnts den näst största i 

staden med 400 anställda stationerade i Växjö. Jens Ahlstrand belyser svårigheten med 

att styra en organisation av den här storleken, han likställer problemet med att Visma 

Spcs är som en stor pråm medans vissa av deras mindre konkurrenter kan ses som 

mindre båtar som svänger snabbare. Han förtydligar vidare att en riktningsförändring av 

organisationens produkter, mål och förändringar i omvärlden kräver att Visma Spcs 

tidigt börjar styra organisationen mot den riktningen. Ahlstrand berättar vidare som ett 

exempel om Visma Spcs ska uppnå ett mål som ligger 5 år fram i tiden kan de inte 

vänta 4,5 år innan de börjar agera för att få organisationen dit utan det måste agera 

direkt för att implementera stora förändringar. Ahlstrands uppfattning är att mindre 

företag kan styra “båten” snabbare och beslut tar kraft snabbare än i en större 

organisation. Visma Spcs konkurrenter erbjuder i princip bara molnlösningar medan 

Visma Spcs har sina gamla produkter och molnlösningar. Ahlstrand beskriver hur 

företaget har ett arv av gamla produkter och tillhörande kunder som man behöver 

hantera till skillnad från konkurrenterna. Ahlstrands uppfattning kring Visma Spcs som 

en stor organisation är inte densamma som kommunikatören Annika Jönsson. Jönsson 

menar att eftersom nästan alla medarbetare inom Visma Spcs sitter i samma hus och 

träffas på daglig basis är det korta beslutsvägar. Till exempel träffas ledningsgruppen 

varannan vecka. Jönsson har ett annat perspektiv än Ahlstrand då hon tidigare arbetade 

på försäkringskassan med 14 000 anställda. Jönsson nämner däremot själv att hon inte 

är en del av chefskommunikation och inte är insatt i förändringsarbetets hela process 

vilket kan ge ett sken av snabbare beslutsvägar än det egentligen är.  

 

4.8 Motivation 

Månadsmötena är ett bra forum för att motivera och engagera personalen. Även om 

månadsmötena sker genom envägskommunikation upplever Annica Jönsson att mötena 

blir väldigt personliga och att man kommer från mötet med en härlig känsla. Kickoffen 

och de årliga resorna bidrar till att motivera och svetsa samman personalen. Vidare 

upplever Jönsson att företaget går bra just nu vilket ger luft under vingarna till 

personalen. 

 

Tidigare fungerade resorna som en morot för de anställda där företaget åkte iväg 

förutsatt att man nådde vissa mål under året. Systemet skapade konsekvenser där folk 

fattade beslut i affekt i december för att uppnå målen. Beslut som de med all säkerhet 
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inte hade tagit i januari. Jens Ahlstrand berättar att resan är något man nu gör årligen 

oavsett, och att man har slopat tidigare uppsatta mål i relation till belöningar. Resan har 

i samband med omställningen använts på ett mer effektivt sätt. Det är en konferensresa 

där man vill skapa kultur i företaget. Vidare berättar Ahlstrand att han anser att 

belöningssystem ofta snarare har en kontraproduktiv påverkan. Visma Spcs vill istället 

att de anställda ska känna sig motiverade genom att de bidrar till organisationen. 

Ledningen vill och hoppas att medarbetarna ska motiveras av ett högre syfte och vilja 

vara med och göra skillnad. 

 

Lina Lilja Blondin, team manager, upplever att hennes medarbetare är väldigt 

motiverade. Hon ser ett stort engagemang i sitt team. Lilja Blondin upplever det viktigt 

att hennes medarbetare känner sig delaktiga och involverade. Hon ser det som en stor 

del i att hålla medarbetarna motiverade i strategiarbetet. Just kommunikationen är “A 

och O” enligt Lilja Blondin för att motivera sina anställda. En viktig del är även att 

hennes anställda har en möjlighet att påverka. Tidigare “curlade” team managers ofta 

sina anställda. Idag är det mer frihet under ansvar där de anställda ska våga göra fel. 

Lilja Blondin säger att “blir det fel får man lösa det efter hand”. Då avdelningen 

customer success är väldigt styrd är det viktigt att medarbetarna får känna att det de 

faktiskt har en möjlighet att påverka det de kan påverka. Lilja Blondins syn på det 

decentraliserade ansvaret går i linje med Jens Ahlstrand och ledningens riktlinjer. 

Ahlstrand förklarar hur man uppmanar sina medarbetare till att ta mer ansvar och att 

våga göra fel. Det är ingen som slår någon på fingrarna bara för att fel uppstår. Att 

fördela ut ansvar och att tro på de anställda är en stor del av Vision 2020.  

 

Lena Smyth arbetar som medarbetare och upplever att hennes team manager gör ett bra 

jobb med att motivera henne. Hennes team manager motiverar henne i fråga om att 

tänka framåt och tänka förändring. Smyth upplever inte att det sker någon form av 

arbete med att motivera henne från ledningen. Däremot beskriver hon hur hennes team 

manager är en förlängd arm från ledningen som vill förmedla budskapet vidare från 

ledningen.  
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4.9 Översätta strategin till avdelningsmål 

Att tolka ner strategin till avdelningsnivå och göra om den övergripande strategin till 

avdelningsmål är något som Jens Ahlstrand menar är en naturlig del av Visma Spcs 

arbete med Vision 2020. Han poängterar att det är när strategin omvandlas till verkliga 

mål och riktlinjer det verkligen händer något på avdelningsnivå. Annika Jönsson 

berättar också vikten av ansvarsfördelning där avdelningschefer/team managers 

ansvarar för tolkningen av strategin till sin avdelning. Vidare poängterar hon att det är 

den närmaste chefens roll att tolka och kommunicera Vision 2020 till respektive 

avdelning. Annika Jönsson syftar då på just uppställningen av avdelningsmål. Detta är 

en liknande bild som team managern Lilja Blondin återger, hon anser att det viktigaste 

arbetet med Vision 2020 för henne är att skapa mål för sina medarbetare. När hon får 

frågan om det krävs mycket justeringar av strategin för att få medarbetarna att förstå den 

svarar hon “Den är rätt så tydlig, jag fokuserar mycket på hur vi bryter ner strategin till 

våra mål”. Det finns en klar bild på lednings och manager-nivå inom organisationen vad 

som förväntas av respektive avdelning och hur Vision 2020 ska brytas ner till mål. Det 

är något som bekräftas av Medarbetare 1 och Lena Smyth, Medarbetare 1 menar att den 

närmaste chefen på ett tydligt sätt ger riktlinjer för hur medarbetaren ska arbeta i sitt 

dagliga arbete mot de mål som avdelningen har. Smyth berättar att på den avdelningen 

hon arbetar diskuterar medarbetarna på avdelningsmöten hur avdelningen ska arbeta 

med de mål deras närmaste chef har satt upp. Hon berättar vidare att deras 

avdelningschef är duktig på att bryta ner målen till medarbetarna. Det arbetssättet med 

att bryta ner Vision 2020 till avdelningsmål är i linje med ledningens uppfattning om 

hur det arbetet bör gå till. 

 

4.10 Kundhantering 

Visma Spcs har ställts inför utmaningen hur man ska balansera de gamla produkterna 

och kunderna mot de nya moderna molnlösningarna. Molnlösningarna har funnits en 

längre tid i organisationen men större delen av Visma Spcs finns fortfarande kvar i det 

gamla systemet. I takt med att samhället och konkurrenterna utvecklas och förändras 

behöver även Visma Spcs göra det. Framförallt hur man ska hantera kunderna relaterat 

till det gamla kontra det nya systemet. Jens Ahlstrand beskriver hur man till skillnad 

från konkurrenterna har två typer av kunder att hantera. Det är viktigt att respektera de 

gamla kunderna och deras system. Ledningen spelar en stor roll i detta där man ska 

balansera gårdagen med morgondagen. Enligt Ahlstrand har Visma Spcs gått på en del 

nitar i sin kundhantering. I vissa fall har de försökt ställa över byråer till 
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molnlösningarna som inte varit redo för det. Den äldre generationen är inte redo för den 

nya lösningen något Ahlstrand i efterhand upplever att de kunde ha gjort bättre. Just att 

ställa om kunderna från något som redan fungerar är en stor utmaning för Visma Spcs. 

Enligt Annica Jönsson har kunderna fasats in länge och intensivt. Det är en stor 

utmaning i att lyckas övertyga dem. Enligt Jönsson skiljer sig förändringsbenägenheten 

åt mellan kunderna. Hon påpekar att de kunderna som gått över till molntjänsterna anser 

att de är fantastiska. Men det är en tuff utmaning rent kommunikativt i fråga om att 

hålla den gamla kundstocken på gott humör. 

 

Lina Lilja Blondin, team manager, upplever att digitaliseringen togs emot bra av 

kunderna. Vid förändring uppstår det alltid motsättningar men kunderna har ett högt 

förtroende för företaget och förstår att det är viktigt att hänga med enligt Lilja Blondin. 

 

Medarbetarna som jobbar i customer success och customer administration får 

återkoppling från sina kunder som de kan ta del av. Kunderna betygsätter medarbetarna 

efter genomfört samtal som medarbetarna sedan själva kan ta del av. Medarbetare 1 

tillägger även att team managern tar ut tre parametrar; förtroende, löstes problemet och 

om de gav kunderna råd och tips som medarbetarna bedöms utifrån. Verktyget är viktigt 

för att se kundnöjdheten enligt Medarbetare 1. 
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4.11 Sammanfattning empirin 

Det empiriska materialet till uppsatsen kommer uteslutande från semistrukturerade 

intervjuer som gjorts på Visma Spcs kontor i Växjö. Där personer ur olika avdelningar 

och ansvarsområden har intervjuats. Uppsatsens empiriska material förklarar hur Visma 

Spcs arbetar med att implementera och utveckla en strategiförändring på samma gång. 

Materialet ger en klar bild för hur företaget arbetar med kommunikation av 

strategiförändringen där delar som månadsmöten, utvecklingssamtal och workshops 

lyfts fram som viktiga kommunikationskanaler. Empirin beskriver även hur 

medarbetare på avdelningsnivå arbetar med strategiförändringen, vilka svårigheter som 

uppkommit på vägen och vad deras uppfattning är om strategin. Motivation och 

transparens är något som Visma Spcs eftersträvar från ledningsnivå och det bekräftas 

tydligt av medarbetarna att ledningen arbetar med transparens genom hela 

förändringsarbetet med strategiförändringen. Dessutom lyfter alla intervjurespondenter 

upp kulturen och inspirationen som finns inom organisationen som positiv.  

 

 

(Figur 5. Visma Spcs strategigenomförande. Egen bild) 
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5. Analys 

 

Detta kapitlet avser diskutera hur Visma Spcs arbetar med strategigenomförande i den 

pågående process med strategiförändring inom organisationen. Empirin kommer ställas 

mot den teoretiska referensram som togs fram i teorikapitlet. Visma Spcs 

strategigenomförande kommer analyseras utifrån den modell om strategigenomförande 

framtagen av Robert S. Kaplan och David P. Norton. 

 

 

5.1 Visma Spcs kärna 

Richard P. Rumelt (2011) skriver att en bra strategi består av en väldefinierad kärna. 

Visma Spcs har under processens gång utvecklat en modell för att förtydliga Vision 

2020. Den modellen innehåller en bas där deras vision, mission, värderingar och people 

approach ingår, övergripande mål och fyra fokusområden. Enligt Jens Ahlstrand utgår 

allt arbete Visma Spcs gör från basen. Basen och de fyra fokusområdena kan kopplas 

till Rumelts beskrivning av kärnan i en organisation. Dock existerade inte den modellen 

när startskottet gick för Vision 2020 på Bali 2016 utan den är något som utvecklats 

under den pågående strategiförändringen. Strategiformulerandet och 

strategigenomförandet har även det skett under förändringens gång. Eftersom 

utvecklandet av basen skett under tiden som formulerandet och genomförandet av 

strategin pågått går det diskutera om basen verkligen varit grunden till allt Visma Spcs 

gjort från början. Hade Visma Spcs utvecklat basen innan de påbörjade arbetet med att 

formulera och genomföra strategin hade de haft större nytta av sin bas då Rumelt (2011) 

menar att en väldefinierad kärna kan hjälpa skapandet och utvecklandet av strategin. 

 

En kärna enligt Richard P Rumelt (2011) innehåller tre delar vilka är diagnos, 

vägledande policy och sammanhängande åtgärder. Visma Spcs vision och mission 

definierar och förklarar utmaningarna företaget står inför vilket motsvarar kärnans 

diagnos. Eftersom allt arbete Visma Spcs gör utgår från deras bas blir basen deras 

vägledande policy och riktlinjer för hur utmaningar ska behandlas. Rumelt (2011) 

påpekar att sammanhängande åtgärder ska vara utformade för att genomföra företagets 

riktlinjer. Det är dock inget som ingår i Visma Spcs bas. Däremot har Visma Spcs fyra 

fokusområden som de arbetar med vilket kan ses som åtgärder. Dessa fokusområden; 

growth and increased profitability, operational excellence, people och Visma Spcs in 
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the society, har även de sin grund i basen vilket tyder på att de är sammanhängande. 

Även om det går att koppla till teorin är det inte klockrent hur dessa åtgärder ska utföras 

eller hur de är sammanhängande. 

 

Arbetet med att formulera och genomföra strategin påbörjades innan basens existens. 

Eftersom en förändring var tvungen att ske fanns inte tiden för att utforma modellen 

innan startskottet på Bali 2016. Daniel De Sousa, VD, hade möjligtvis en bas i åtanke 

när startskottet för Vision 2020 gick på Bali 2016. Det går att diskutera vad som hade 

varit mest fördelaktigt. De Sousa valde att påbörja Vision 2020 på Bali innan basen var 

utvecklad. Medarbetarna fick då med sig en positiv och motiverande känsla tillbaka. Ett 

annat tillvägagångssätt hade varit att utveckla Rumelts beskrivning av en kärna innan 

startskottet för Vision 2020.  

 

5.2 Visma Spcs strategiförändring jämfört med Kaplan och Nortons 
strategiprocess 
 
5.2.1 Utveckla strategin  

Enligt Kaplan och Norton (2008) utformar företag vision, mission och värderingar, 

därefter görs omvärldsanalyser, den interna miljön analyseras samt utvecklingen av den 

redan existerande strategin analyseras. Efter det påbörjas arbetet med att formulera 

strategin (ibid).  

 

Visma Spcs har utvecklat sin strategi på ett liknande sätt. Eftersom Visma Spcs kände 

att deras konkurrenter höll på att käka upp dem var de medvetna om att förändringen 

behövdes. Nästan direkt när Daniel De Sousa anställdes som VD påbörjades arbetet 

med en strategiförändring. Även om Visma Spcs visste om att förändring var ett måste 

gjorde de som teorin säger omvärldsanalyser och framtidsanalyser innan de påbörjade 

arbetet med att formulera strategin och utveckla sin bas innehållande vision, mission, 

värderingar och people approach. Med hjälp av de omvärldsanalyser och 

framtidsanalyser som diskuterades kunde Visma Spcs anpassa strategin så den passade 

dem och deras situation.  

 

Visma Spcs har inte arbetat exakt som Kaplan och Norton förespråkar. Istället för en rak 

struktur har Visma Spcs utvecklat och formulerat strategin under genomförandets gång. 

Till exempel har de utvecklat sin modell innehållande deras bas, övergripande mål och 
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fokusområden efter strategin lanserades. Den här modellen har även uppdaterats vid 

senare tillfälle. De har inte missat någon viktig del när de utvecklat strategin utan alla 

delar är genomarbetade. På grund av det stora behovet av förändring fanns inte tiden för 

att färdigutveckla strategin innan den lanserades. I Vision 2020 vill ledningen inkludera 

medarbetarna och höra deras tankar och åsikter vilket kan vara en förklaring till varför 

strategin lanserades innan den var färdigutformulerad. 

 

5.2.2 Planera strategin 

I strategiprocessens andra steg utvecklar ledningen strategiska mål, initiativ, mätningar, 

budgetar och planerar resursfördelning och åtgärder (Kaplan & Norton, 2008). 

Företagets strategiska riktlinjer översätts och konkretiseras till specifika mål och 

åtgärder (ibid). Basen som innehåller Visma Spcs strategiska riktlinjer är grunden till de 

övergripande målen och fokusområdena. Strategin har implementerats i 

budgetprocessen och workshops har införts där den övergripande strategin bryts ner för 

att anpassas till de olika avdelningarna. 

 

Det kan vara svårt att utforma mått och följa upp vissa av de övergripande målen och 

fokusområdena. Tillväxt och ökad lönsamhet går att mäta. Att vara ledande i den 

digitala transformationen inom sin marknad är också mätbart. “Ett bättre och mer 

relevant Visma Spcs” kan däremot vara svårare att följa upp. Det gäller även för 

fokusområdet “Visma Spcs in the society” eftersom det är uppfattningar från 

allmänheten. Det kan vara svårt att ta fram konkreta resultat på hur det arbetet går. 

Kaplan och Norton (2008) skriver: “If you can’t measure it, you can’t improve it”. 

Därför kan svårigheten att utforma mått ställa till med problem i utvecklingsarbetet av 

dessa områden för Visma Spcs.  

 

Modellen som Visma Spcs utvecklat kan jämföras med en strategisk karta. Enligt 

Kaplan och Norton (2008) kan företag planera teman och åtgärder på både ett separat 

och sammanhängande sätt med hjälp av strategiska kartor. Visma Spcs modell för 

Vision 2020 ger en tydlig och sammanhängande bild av bas, övergripande mål och 

fokusområden. Fokusområdena leder sedan ut i specifika mål. Dessa mål kan kopplas 

till det balanserade styrkortet. Modellen hade dock kunnat utvecklas ytterligare med en 

beskrivning hur de ska arbeta för att nå målen och inte enbart vad de ska arbeta med.  
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Som ovan diskuterats har Visma Spcs täckt in de delar som Kaplan och Norton 

förespråkar ska ingå i planerandet av strategin. Framförallt konkretiseras de strategiska 

riktlinjerna ner till åtgärder och mål vilket är en stor del för ett lyckat 

strategigenomförande.  

 

5.2.3 Inriktning av organisatoriska enheter och anställda 

För kunna genomföra en strategiförändring måste organisationer rikta in sina enheter 

och anställda (Kaplan & Norton, 2008). För att anpassa sig till den då kommande 

strategiförändringen bytte Visma Spcs ut sin VD och ledningsgrupp. Det möjliggjorde 

andra arbetssätt inom organisationen. Två av fokusområdena, people och operational 

excellence, handlar om att anpassa organisationen. People innebär att Visma Spcs 

arbetar mycket med människorna och med den nya ledningen har medarbetarnas 

arbetssätt förändrats. Tidigare var medarbetarna styrda men efter strategiförändringen 

har medarbetarna fått mycket mer frihet under ansvar. Detta är ett sätt som 

medarbetarna anpassats via. Operational excellence innebär att Visma Spcs internt 

måste bli smidigare. Här anpassas företagets enheter och det interna arbetssättet. 

Företagets alla enheter måste dagligen arbeta med strategin för att lyckas med 

genomförandet. Ett tillvägagångssätt för att göra det är att öka transparensen runt 

strategi, mål och mått (Kaplan & Norton, 2008). Det är precis vad den nya ledningen 

har gjort. Tidigare var det mycket “hysch hysch” men den nya ledningen aktualiserar 

problemen, är öppna med mål och siffror och vill utnyttja de anställdas kunskap. I och 

med medarbetarnas högre delaktighet i företaget känner de sig viktigare och blir 

motiverade enligt Lena Smyth, medarbetare customer administration.  

 

Team managers har en viktig del i organisationen när det gäller det dagliga arbetet kring 

strategin. Lina Lilja Blondin, team manager, påpekar vikten av att hålla strategin 

levande för sina medarbetare, skapa förståelse för strategin och varför den är nödvändig 

så medarbetarna känner sig involverade. Kaplan och Norton (2001) menar att en 

organisation måste översätta strategin på ett sådant sätt att samtliga medarbetare förstår 

strategin samt hur de kan vara med och bidra i genomförandet. Lena Smyth berättar hur 

hennes team manager bryter ner målen på ett bra sätt så att alla förstår det på 

avdelningen. Annica Jönsson stämmer in i vad de tidigare medarbetarna sagt om 

närmaste chefens betydelse. Likt vattenfallsmodellen är det den närmaste chefens 

ansvar att tolka ner direktiven till avdelningsmål. 
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Medarbetare 1 påpekar att Vision 2020 kommuniceras i en hög utsträckning vid 

nyanställning men att det skulle kunna utvecklas ännu mer. Även om Visma Spcs gör 

ett bra arbete och lägger mycket fokus på att alla medarbetare ska förstå och arbeta mot 

Vision 2020 finns det förbättringspotential. Medarbetare 1 önskar ett större fokus på 

individnivå vad gäller strategiarbetet. Frihet under ansvar och möjligheten att påverka 

och fatta egna beslut är en stor del av Vision 2020. Det är samtidigt oerhört viktigt att 

strategin är förståelig och beslut fattas inom ramen av Vision 2020. Visma Spcs bör 

lägga ännu mer fokus på att diskutera Vision 2020 utan att det individuella arbetet styrs 

som det gjorde under den gamla ledningen. 

 

5.2.4 Planera operationer 

Ett lyckat strategigenomförande kräver att strategin kopplas till styrning och 

operationella processer. Nyckelprocesser måste förbättras och en plan för 

resursfördelning och kapacitet måste utvecklas (Kaplan & Norton, 2008). Visma Spcs 

har infört, utvecklat och förbättrat flera nyckelprocesser som är kopplade till 

strategiförändringen. Månadsmöten, workshops, översättandet av strategin till 

avdelningsmål, intern kommunikation, transparens och motivation är alla 

nyckelprocesser som ska hjälpa Visma Spcs mot Vision 2020. Visma Spcs har 

implementerat strategin i budgetprocessen vilket enligt Anthony et al (2014) är 

avgörande för att företaget ska röra sig inom strategins riktlinjer. Om den strategiska 

planen inte har någon inverkan på budgeten finns det stor risk att det inte kommer ske 

någon strategiförändring (ibid). 

 

5.2.5 Övervaka och dra lärdom 

Under genomförandeprocessen är det viktigt att arbeta med uppföljning av strategin för 

att kontrollera så strategin fungerar och fortfarande är aktuell eller om den behöver 

förändras. Det finns även möjlighet att utveckla nya idéer och korrigera eventuella 

svagheter (Kaplan & Norton, 2008). Visma Spcs använder sig av löpande återkoppling 

för att kontrollera strategin enligt Jens Ahlstrand. Ledarna diskuterar hur strategiarbetet 

går i ledarprogrammet. Visma Spcs håller på att implementera ett pulsmätningsverktyg 

som ska utvärdera allt från medarbetarnas hälsa till om de tror på Vision 2020. Detta för 

att upptäcka problem och kunna agera tidigare enligt Ahlstrand. Återkopplingen från 

workshopsen visar på vad ledningen bör justera och förtydliga med strategin samt de 

olika teamens syn på Vision 2020. Till exempel har denna typ av återkoppling visat att 
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implementerandet i vissa team inte lyckats på grund av dåligt ledarskap. Det har givit 

Visma Spcs möjligheten att korrigera problem. 

 

Eftersom de flesta som arbetar på Visma Spcs sitter i samma byggnad har de 

möjligheten till daglig kontakt. Ledningsgruppen träffas varannan vecka. Då har de 

möjligheten att diskutera operationella problem, implementeringen av strategin och 

strategin i stort. Det finns risk att ledningen fastnar på operationella problem men det är 

viktigt att inte glömma bort att följa upp och diskutera den övergripande strategin 

(Kaplan & Norton, 2008). 

 

5.2.6 Testa och anpassa  

Alla långsiktiga strategier är inte lönsamma och därför måste strategins validitet 

säkerställas. Strategin bör modifieras eller uppdateras minst en gång om året för att 

hållas aktuell över en längre tid (Kaplan & Norton, 2008). Som i punkten ovan 

beskrivits träffas Visma Spcs ledningsgrupp varannan vecka. Det framgår dock inte 

huruvida strategins validitet och strategins övergripande mål och mått diskuteras. Visar 

det sig att strategin inte skulle fungera har Visma Spcs arbetat i fel riktning vilket kan få 

negativa konsekvenser. Om organisationen arbetar i fel strategisk riktning finns det risk 

för att kunder går förlorade till konkurrenter. Eftersom Visma Spcs är mitt i en 

förändring är det lätt att bara köra på och inte utvärdera strategins validitet. Det är något 

som de måste undvika och bör därför utvärdera och uppdatera strategin och dess mål 

åtminstone en gång om året. 

 

5.3 Fallgropar och nyckelprocesser 

Fallgropar och nyckelprocesser kan sägas gå hand i hand. Kaplan och Norton (2001) 

lyfter ett antal områden de anser vara nyckelprocesser för att skapa ett större fokus på 

strategin. Det handlar i stora drag om att lyckas översätta strategin till samtliga delar av 

organisationen, att strategin blir en del av det dagliga arbetet för samtliga anställda och 

att det blir en kontinuerlig process, att man som organisation anpassar sig efter strategin 

och att ledningen mobiliserar förändringen med hjälp av sitt ledarskap. De fallgropar 

som lyfts fram i teorin kan i stora drag även kopplas till nyckelprocesserna som Kaplan 

och Norton beskriver. Anthony et al. (2014) och Leinwand och Rotering (2017) 

beskriver ett antal anledningar som bidrar till att genomförandet inte lyckas; en 

bristande kommunikation, motsättningar från de anställda, förändringen tas inte på 

allvar samt bristande kompetens för att nämna några bitar. Gjerde (2018) fyller även på 
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detta med att förklara vikten av en motiverad personal. En motiverad personal som har 

tydliga mål och belöningar kan innebära ett ökat incitament för att öka sin förståelse för 

strategin och därmed ses som en nyckelprocess. Samtidigt som en omotiverad personal 

kan ses som en fallgrop då de till exempel inte är villiga att ta till sig av ledningens 

direktiv. I Visma Spcs fall kan de nyckelprocesser och fallgropar som diskuterats i det 

empiriska materialet även de anses gå hand i hand. Vilket författarna grafiskt visar i 

figur 5 där nyckelprocesser som till exempel kommunikation och motivation är två 

processer som har varit av stor vikt vid Visma Spcs strategiförändring och 

genomförande av Vision 2020. Två nyckelprocesser som likväl kan anses vara 

fallgropar om de inte hanteras på rätt sätt.  

 

5.3.1 Motivation 

Motivation är en av de nyckelprocesser som nämns i den teoretiska referensramen. 

Bland annat poängterar Leinwand och Rotering (2017) betydelsen av att ha en 

motiverad personal. Misslyckas organisationer med att motivera sin personal bildas ett 

gap i förståelsen för strategin, vilket bidrar till att gapet mellan det förväntade resultatet 

och den faktiska utgången ökar. Lina Lilja Blondin, team manager, är införstådd med 

vikten av att motivera sina medarbetare. För Lilja Blondin är det viktigt att 

medarbetarna känner sig engagerade och involverade. Lilja Blondin anser att 

kommunikation samt att decentralisera ansvar är två viktiga faktorer för att motivera 

sina anställda. Att decentralisera ansvar och utnyttja kunskapen som finns hos 

medarbetarna är i riktlinje med Gjerdes (2018) åsikter kring hur man motiverar 

personalen. Gjerde (2018) menar att arbetet med förändringen underlättas när 

personalen ges ansvar och och när de ges utrymme att komma med synpunkter och får 

en möjlighet att påverka. Lilja Blondins medarbetare arbetar i en väldigt styrd 

verksamhet. Hon påpekar att det därför är viktigt att hennes medarbetare ges möjlighet 

att påverka de områden de kan påverka.  

 

Enligt Leinwand och Rotering har (2017) har ledningen i en organisation en avgörande 

roll i att motivera sin personal. Precis som Lilja Blondin förklarar Jens Ahlstrand hur 

man från ledningsgruppen vill att medarbetarna ska ta mer ansvar, att visa att man tror 

på de anställda är en stor del i Vision 2020. Visma Spcs gör det bland annat genom ett 

decentraliserat ansvar. Nilsson och Olve (2013) beskriver hur belöningssystemet kan 

vara en bidragande faktor inom organisationer för att bidra till en motiverad 

personalstyrka. Klara och tydliga mål som belönas därefter samtidigt som man är med 
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och bidrar till organisationen. Ahlstrand har inte samma syn på belöningssystemen som 

Nilsson och Olve har. Han instämmer i deras åsikt om att ledningen vill få medarbetarna 

att känna att de bidrar till organisationen. Däremot anser han att belöningssystem som 

motivation har en kontraproduktiv påverkan. Beslut tas för att nå delmål snarare än för 

organisationens bästa. Visma Spcs vill enligt Ahlstrand att medarbetarna ska motiveras 

av ett högre syfte, där de ges möjlighet att bidra och påverka till något bra. Både 

Ahlstrand och Lilja Blondin förklarar hur man idag ska våga göra fel och våga ta 

ansvar. Blir det fel får man lösa det efter hand enligt Lilja Blondin. 

 

5.3.2 Kommunikation 

Anthony et al. (2014) menar att kommunikationen är en av de saker som oftast brister 

när ett företag implementerar en strategi. Det är viktigt att inte bara fokusera på att 

formulera en väl genomtänkt strategi utan också lägga stor vikt vid kommunikationen. 

Organisationer har enligt Crainer och Dearlove (2017) en tendens att glömma bort 

kommunikationen ju längre ett strategigenomförande pågår, organisationer antar att 

kommunikationen sköter sig själv. Jens Ahlstrand menar att Visma Spcs arbetar löpande 

med att kommunicera ut strategin i organisationen genom månadsmöten, 

utvecklingssamtal, gruppmöten och workshops. Ahlstrand berättar att de från 

ledningsgruppens sida vill se Vision 2020 som en del av allt som händer på Visma Spcs, 

exempelvis en del av dagliga beslut, gruppmöten och “weekly job chat”. Visma Spcs 

har en klar bild från ledningen att Vision 2020 måste kommuniceras ut i organisationen 

och vikten av att organisationens alla delar förstår strategin. För att uppnå det målet har 

ledningen implementerat vattenfallsmodellen som ska låta information flöda från 

ledningen genom hela organisationen. Lina Lilja Blondin bekräftar sin del av 

vattenfallsmodellen och förklarar att hennes roll i strategiarbetet främst är att skapa 

förståelse hos medarbetarna för Vision 2020.  

 
5.3.2.1 Workshop 

Workshopen är ett viktigt kommunikationsverktyg för Visma Spcs där medarbetare och 

deras närmaste chefer sätter sig in i Vision 2020, diskuterar strategin och ger sina 

åsikter i en öppen dialog. Jens Ahlstrand poängterar vikten av workshopen för 

ledningen då det kommer återkoppling från workshopen på uppfattningar kring Vision 

2020 som finns inom organisationen. Workshopen är utformad enligt 

vattenfallsmodellen där workshopen har gjorts i alla olika delar av organisationen från 

ledningen till medarbetarna på customer success. Lina Lilja Blondin berättar att 
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workshopen ska göras med alla nya medarbetare inom organisationen och att den ska 

vara genomförd 3-4 månader efter anställning. Medarbetare 1 på customer success som 

har arbetat på Visma Spcs i 6 månader borde därmed ha genomfört en workshop vilket 

inte har gjorts. Det är viktigt att alla nya medarbetare genomför workshopen för att 

upprätthålla förståelsen och transparensen inom organisationen. En ny medarbetare som 

inte genomför en workshop eller får inblick i Visma Spcs strategi kan inte förstå och 

arbeta i rätt riktning. Det är som Crainer och Dearlove (2017) poängterar att 

organisationer har en förmåga att glömma bort kommunikationen i strategiarbetet längre 

in i processen. Något som kan ha hänt i detta fallet. Vision 2020 implementerades 2016 

och är mitt i processen i dagsläget. Har organisationen tappat vikten av att upprätthålla 

workshops med alla nya medarbetare och kommunicera ut strategin eller är det ett 

enskilt fall som avviker från mängden. Om inte workshops fortskrider försvinner det 

viktiga verktyg som återkopplar till ledningen om hur uppfattningen angående Vision 

2020 är i organisationen. Det är därför viktigt att Visma Spcs alla avdelningar fortsatt 

arbetar löpande med workshops och inte nöjer sig med det som redan har gjorts. Lena 

Smyth, medarbetare customer administration, som varit på Visma Spcs 16 år och varit 

en del av organisationen genom hela förändringsprocessen har deltagit i en workshop 

och upplevde den som väldigt givande. Hon har en uppfattning om att 

kommunikationen via workshops ger ett nyttigt inslag till medarbetare för att starta en 

öppen dialog inom organisationen. Det är viktigt att avdelningar efter en avslutad 

workshop verkligen arbetar med den information och insikt som kom fram under 

workshopens gång. Detta för att skapa en löpande process där det arbete man lägger ner 

i workshopen faktiskt ger ett resultat av en avdelning som i större utsträckning arbetar 

mot Visma Spcs Vision 2020. 

 

Ledningen och medarbetare som aktivt arbetar med Vision 2020 drar nytta av 

återkopplingsfunktionen av de workshops som görs. Där den person som leder 

workshopen, vanligtvis team managers eller avdelningschefer återkopplar utfallet av 

workshopen till ledningen. Den funktionen gör att ledningen kan få en bild på 

uppfattningen av Vision 2020 i olika avdelningar på Visma Spcs. Gjerde (2018) lyfter 

vikten av att kommunikation går i båda riktningar, från ledningen ner i organisationen 

och återigen upp till ledningen. Det är något som Visma Spcs verkligen arbetar med via 

de workshops som utförs. Det som gett ännu bättre effekt utav kommunikationen vore 

en extra vända med kommunikation där team managers/avdelningschefer hade fått 
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feedback på den återkoppling som ledningen fick från workshopen. Det hade skapat en 

bild av att ledningen är delaktig och intresserad av alla avdelningar inom 

organisationen, dessutom kan de avdelningar som utfört workshopen få nyttig insikt i 

deras uppfattning kring Vision 2020. Gjerde (2018) beskriver att ge de anställda ansvar 

och lyssna på deras synpunkter kan underlätta arbetet med förändring.  

 

5.3.2.2 Månadsmöten 

Månadsmöten är ett annat kommunikationsverktyg som används inom Visma Spcs. Det 

är en envägskommunikation där VD:n Daniel De Sousa en gång i månaden talar inför 

alla medarbetare på kontoret i Växjö. Han informerar då om läget i den löpande 

verksamheten och enligt Annika Jönsson passar De Sousa på att prata om Vision 2020 

vid varje möjlighet han får. Både Annika Jönsson och Lena Smyth upplever 

månadsmötet som positivt där De Sousa sprider energi och tydlighet kring Vision 2020 

och den löpande verksamheten. Att De Sousa lyfter Vision 2020 vid månadsmötet är 

viktigt för att inte organisationen ska tappa fokus på det som är viktigt, att hela 

organisationen löpande arbetar med och efter Vision 2020. Burke (2011) beskriver detta 

som att anställda behöver påminnas om vad det är de faktiskt gör och varför de gör det. 

Problemet med månadsmötet är att det är envägskommunikation, där Daniel De Sousa 

informerar om situationen och pratar om strategin bland annat. Vermeulen (2017) 

beskriver att kommunikation inte bara får ses som en top-down process. 

Envägskommunikation blir onekligen bara från ledningen ner och inte på andra hållet. 

Att skapa ett mer dynamiskt månadsmöte där olika avdelningar hade fått ge sin bild av 

hur de arbetar med Vision 2020 hade skapat ännu mer transparens och delaktighet inom 

organisationen. Ett dynamiskt månadsmöte kan hjälpa det som Jens Ahlstrand nämner 

som “weekly job chat” att starta dialogen mellan medarbetare och avdelningar på ett 

effektivt sätt. Olika avdelningar kan få tips eller ge tips till andra på hur de arbetar med 

Vision 2020 därigenom hjälper avdelningarna varandra att bli bättre.  

 

5.3.2.3 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal är en annan del inom Visma Spcs kommunikation av Vision 2020. 

Även om Medarbetare 1 poängterar att det huvudsakliga syftet med utvecklingssamtalen 

är diskussion kring individens prestation och trivsel på organisationen, pratar man också 

om Vision 2020. Utvecklingssamtalen är ett möte som sker mellan en medarbetare och 

personens närmaste chef. Vision 2020 lyfts i fråga om hur väl medarbetaren förstår 

strategin och hur individen ska utvecklas utifrån den. Medarbetare 1 menar att ett större 
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fokus från närmaste chef och ledning på att kommunicera ut strategin på individnivå 

hade varit önskvärt. Det är viktigt att alla medarbetare i en organisation förstår och vet 

sin roll i en strategiförändring. Det är något som Kaplan och Norton (2011) bekräftar, 

det är viktigt att de anställda förstår strategin och att det dagliga arbetet som utförs går i 

linje med strategin. Visma Spcs arbete med att lyfta Vision 2020 på utvecklingssamtal 

skapar en förståelse för hur individer känner och tycker kring den förändring som sker 

inom organisationen. Det är viktigt då individer reagerar olika på förändring (Gjerde, 

2018). Visma Spcs behöver förstå sina medarbetare. Utvecklingssamtalen som sker gör 

att den närmaste chefen ökar förståelsen kring medarbetarna, det sker dock ingen 

återkoppling från utvecklingssamtalen till ledningsgruppen. För att ledningen ska få 

ökad förståelse för hur Vision 2020 uppfattas på individnivå hade en återkoppling från 

utvecklingssamtalen varit önskvärd.  

 

5.3.2.4 Gruppmöten 

Gruppmöten är en del av Visma Spcs löpande verksamhet där avdelningar, team och 

managers med mera håller möten för det dagliga som händer inom organisationen. Det 

är även ett bra tillfälle att diskutera Vision 2020, Medarbetare 1 menar att gruppmöten 

är en del av den huvudsakliga kunskap individen givits angående Vision 2020. 

Gruppmöten är också ett bra verktyg för att få hela avdelningar att arbeta likvärdigt med 

Vision 2020 och lyfta problem inom avdelningen. Gruppmöten är ett bra forum att lyfta 

ideer. Det är viktigt att utnyttja den kunskap som finns inom organisationen (Gjerde, 

2018). Visma Spcs är en arbetsplats med 400 anställda många av dessa personerna har 

kunskap och intressanta ideer kring allt från arbetssätt till den aktuella 

strategiförändringen. Ledning och chefer ska i största möjliga mån försöka nyttja detta. 

 

5.4 Knappa resurser 

Knappa resurser i fråga om tid har blivit en allt mer aktuell fråga i organisationer. 

Mankins et al. (2017) beskriver hur knappa resurser tidigare var en fråga om finansiellt 

kapital men hur det har skiftat till att mer och mer fokuserar på humankapital. Vidare 

förklarar Mankins och Steele (2005) att företag behöver identifiera vilka områden och 

beslut som ska prioriteras. När team och individer ges tid skapas möjligheter att 

generera bra idéer och konkurrensfördelar. Tid är en knapp resurs som även Visma Spcs 

tampas med. Annica Jönsson beskriver hur hon upplever företaget som slimmat. Till 

exempel var tanken att man initialt skulle göra en uppföljning på den enkät som mätte 

kännedomen hos medarbetarna kontra ledarna. Bevisligen finns det ett stort gap i 



  Bergsteinsson, Walfridson & Öggesjö 

 

59 

förståelsen men någon uppföljning eller ny enkät har inte gjorts. Enligt Jönsson finns 

det två anledningar till varför det inte har skett. Man har valt att prioritera andra 

områden, då det inte upplevdes tillräckligt kritiskt och tiden fanns helt enkelt inte för att 

göra en uppföljning. Sen såg man även i medarbetarundersökningarna att trivseln på 

arbetsplatsen hade ökat, varpå man valde att prioritera bort en uppföljning på enkäten 

kring kännedomen enligt Jönsson. Vilket kan upplevas som något kontroversiellt då 

medarbetarundersökningen snarare mäter hur de trivs på arbetsplatsen och om de skulle 

rekommendera den bland annat. Jönsson upplevelse är att fler undersökningar och 

mätningar bör göras men att det är en fråga om resurser. Trots den knappa tiden är 

hennes upplevelse att de gör ett bra jobb efter sina förutsättningar. Vilket Mankins och 

Steele (2005) även poängterar, betydelsen av att prioritera sina resurser på rätt sätt. 

Enligt Jönsson hade idealet varit en intern kommunikatör som hanterade områden för 

enkäter, kännedom och uppföljning. Hade så varit fallet hade fler uppföljningar och nya 

mätningar kunnat göras. Samtidigt som Jönsson getts möjlighet att fullt ut fokusera på 

sina arbetsområden utan att behöva prioritera bort något. Jönsson förklarar vidare att det 

inte alltid handlar om antalet resurser. Utan synen på kommunikationens roll och dess 

betydelse.  

 

Även Lena Smyth, medarbetare customer administration, känner att hon inte fått 

tillräckligt med tid för att diskutera Vision 2020 i sitt team. Likt Annica Jönsson har 

Smyths avdelning haft så pass mycket att göra att man fått prioritera bort tid från Vision 

2020. 

 

5.5 Storleken av organisationen 

I den teoretiska referensramen beskrivs hinder och svårigheter vid ett 

strategigenomförande i fråga om kommunikation, motivation och knappa resurser för att 

nämna några exempel. I intervjun med Jens Ahlstrand uppkom ett nytt område kring 

hinder och svårigheter. Ahlstrand beskriver hur de till skillnad från sina konkurrenter är 

en större organisation som även har ett arv av gamla produkter och tillhörande kunder. 

Konkurrenterna är mer flexibla, de har en betydligt smidigare process där deras beslut 

tar kraft snabbare. Ahlstrand illustrerar Visma Spcs likt en pråm medans konkurrenterna 

kan ses som små båtar som är mer anpassningsbara. I den teoretiska referensram som 

har presenterats i studien saknas information kring hinder och svårigheter relaterat till 

storleken av en organisation. Kaplan och Norton (2008) nämner inte heller problemet 
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relaterat till sin strategiprocess i sex steg. Ahlstrand beskriver hur företaget haft en 

otrolig framgångssaga. Företaget hade i princip inga konkurrenter tidigare på den 

svenska marknaden. Men i takt med att fler företag äntrat marknaden med nya lösningar 

och idéer har konkurrenssituationen förändrats för företaget. Ahlstrand beskriver hur 

Visma Spcs är medvetna om utmaningen. För att hantera denna typ av hinder förklarar 

Ahlstrand att företaget måste agera i tid. 

 

5.6 Kännedom 

Kännedom är egentligen kontentan av den kommunikation som förs internt inom 

organisationen. Slutprodukten i viss mening, allt arbete med att kommunicera ut Vision 

2020 borde leda till en högre kännedom kring strategin. Annika Jönsson som arbetat 

och bistått ledningen med kommunikation under strategiförändringen berättar att det 

skickades ut en enkät internt 2017. Enkätens syfte var att kontrollera hur kännedomen 

kring Vision 2020 såg ut på de olika avdelningarna inom organisationen. Svaren på 

enkäten visade ett tydligt glapp mellan kännedomen kring Vision 2020 hos ledare 

kontra medarbetarna, där ledarna har en god kännedom kring strategin och vad som 

krävs för att uppnå den. Medarbetarnas svar visade på en bristande kännedom kring 

Vision 2020 och det var få som förstod vad som krävdes av dem på det individuella 

planet och avdelningsnivå. Jönsson berättar att enkätsvaren var oroväckande och att 

organisationen behöver arbeta mer med kommunikationen för att få ut den i hela 

organisationen. Det planerades då in en ny workshop som gjordes i maj 2018. Noterbart 

är att det än så länge inte har gjorts någon uppföljning på enkäten. Det vill säga efter 

ledningen blev varse om problemet med kännedomen har det inte kontrollerats om det 

blivit bättre eller ej. Precis som Kaplan och Norton (2008) noterar är det viktigt att 

skapa förståelse för strategin. Det hade varit bra om Visma Spcs hade följt upp den 

enkät som skickades ut för att se om kännedomen blivit bättre angående Vision 2020. 

Enkäten visade dock ett bra driv i organisationen där de flesta medarbetarna trodde på 

företaget och är övertygade om att Vision 2020 är fullt genomförbart. Att personalen 

både förstår och är motiverad att lyckas med strategin är viktigt (Kaplan och Norton, 

2008). Annika Jönsson menar att en optimal situation för Visma Spcs vore att ha en 

intern kommunikatör som arbetat med att kommunicera Vision 2020 inom 

organisationen.  
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5.7 Kundhantering 

Visma Spcs står inför en utmaning i hur de ska hantera sina kunder. Utmaningen 

handlar i stort om hur man ska fasa över de gamla kunderna till det nya systemet. Att 

förlora kunder i samband med att Visma Spcs försöker fasa över dem till 

molnlösningarna kan bli mycket kostsamt. Enligt Gallo (2014) kan förvärvandet av en 

ny kund kosta så mycket som 5-25 gånger så mycket som att bibehålla befintlig kund. 

Jens Ahlstrand beskriver hur man tidigare gått på nitar i kundhanteringen och att det är 

en balansgång mellan gårdagen och morgondagen. Precis som Maguire och Hiscock 

(2016) poängterar är det viktigt att förstå kunderna. Visma Spcs är idag medvetna om 

att de angrep vissa kundsegment på ett mindre lämpligt sätt. Det är viktigt att företaget 

skapar sig en förståelse kring vilka kundsegment som är lämpliga att angripa rörande 

digitaliseringen. Anthony et al. (2014) och Kaplan och Atkinson (1998) betonar vikten 

av att företag förstår vad kunder söker. Just för att kunna identifiera vilka kundsegment 

som bör angripas respektive inte angripas. De anställda som intervjuats ger blandade 

reaktioner på hur de anser att förändringen har mottagits bland kunderna. Annica 

Jönsson upplever att det varit en del motsättningar från kunderna. Lina Lilja Blondin 

tycker processen fortskridit på ett bra sätt. Där det givetvis finns kunder som ifrågasätter 

förändringen men att kunderna i grund och botten litar på det Visma Spcs levererar. För 

att förstå vad kunderna eftersöker och förväntar sig är det lämpligt att använda sig av 

någon form av uppföljning eller mått. Anthony et al. (2014) beskriver kundnöjdhet och 

kundlojalitet som två lämpliga mått. Medarbetare 1 som arbetar på customer success, får 

en löpande återkoppling från sina kunder. Team managerns tre parametrar är även ett 

verktyg för att bedöma kundnöjdheten. På så vis kan man se om man har hjälpt kunden 

samt om de uppskattar den rådgivning de fått.  
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6. Slutsats 

 

I slutsatskapitlet kommer de viktigaste punkterna av uppsatsen behandlas. Syftet med 

uppsatsen och frågeställningen som formulerades i början av uppsatsen kommer 

besvaras. Kapitlet avslutas med att ge kritik till uppsatsen och förslag på vidare studier. 

 

 

6.1 Visma Spcs slutsats 
6.1.1 Hinder och svårigheter 

Studien hos Visma Spcs har visat att kommunikation är en av de viktigaste delarna vid 

en strategiförändring. Det finns uppenbara brister i kommunikationen och 

återkopplingen kring strategin. Kommunikationen kan ses som en nyckel i att övervinna 

övriga hinder och svårigheter i samband med strategiförändringen. Under studiens gång 

har det visat sig att Visma Spcs upplever problem med knappa resurser, en bristande 

kännedom för strategiförändringen hos medarbetarna samt storleken av organisationen 

bland annat. Samtliga dessa problem hade kunnat åtgärdas i ett tidigt skede om 

kommunikationen hanterats på ett bättre sätt. Den bristande kännedomen är ett exempel 

där Visma Spcs ledning vet om att det finns ett kunskapsgap kring Vision 2020 mellan 

medarbetarna och ledningen. Författarna anser det lämpligt att Visma Spcs ledning 

återkopplat mer gentemot medarbetarna för att på så vis minska den bristande 

kännedomen. Vidare borde en ny enkät genomföras för att undersöka huruvida 

kännedomen faktiskt har ökat hos personalen. Att använda sig av en 

medarbetarundersökning som har som syfte att besvara hur personalen trivs på 

arbetsplatsen anses inte tillräckligt relevant för att dra slutsatser kring huruvida 

kännedomen ökat.    

 

6.1.2 Kommunikation 

Som tidigare nämnts är kommunikation en viktig del av en lyckad strategiförändring 

och genomförandet av densamma. Misslyckas företag med att kommunicera ut strategin 

till alla delar av organisationen kan det skapa problem som att vissa avdelningar inte 

arbetar mot det som är företagets nya strategi. Lyckas företag med kommunikationen 

kan det skapas en positiv “vi” känsla inom organisationen där alla jobbar mot samma 

strategi och mål. Kommunikationen är inte en enskilt viktigt faktor för Visma Spcs utan 

går att applicera på alla organisationer som arbetar med en strategiförändring. Att 

kommunicera väl är viktigt för alla former av strategigenomförande, allt från ett löpande 
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arbete med strategi till en förändrad strategi som fallet med Visma Spcs. Det kan 

argumenteras för att det är ännu viktigare vid en förändring än ett löpande arbete med 

strategigenomförande, då det är viktigt att alla förstår den förändring som sker inom 

organisationen för att kunna genomföra den. 

 

En punkt som noteras i uppsatsen är att Visma Spcs kommunikation kan ses som väldigt 

enkelriktad i en del aspekter. Att kommunikation är enkelriktad skapar problem med 

återkopplingen från avdelningar och team i organisationen till ledning och managers. 

Kan organisationen skapa en bra dynamik med återkoppling och kommunikation i båda 

leden från ledare till medarbetare lyfts många aktuella idéer och tankar som finns i 

organisationen till ytan. Visma Spcs måste arbeta med den här delen av sin 

kommunikation, vid de utförda intervjuerna på Visma Spcs lyfter medarbetarna ofta den 

transparens som ska finnas inom organisationen. Det måste därför också vara 

transparens i den kommunikation som finns inom organisationen. Att undvika en 

enkelriktad kommunikation från ledare ner i organisationen är också en viktig del i en 

strategiförändring för alla organisationer. Vid en strategiförändring bryter 

organisationen outforskad mark vilket innebär att det uppkommer en rad nya tankar och 

idéer inom hela organisationen. Det är något som måste nyttjas och ett bra sätt att nyttja 

detta är att kommunikationen går i båda leden och att återkoppling blir en naturlig del 

av all kommunikation. När det gäller en strategiförändring borde en organisation dra 

nytta av all kunskap och insikt som finns hos medarbetarna. Det kan tänkas att om 

medarbetare inte blir hörda eller får vädra sina tankar och idéer, kan de starta en 

konkurrerande verksamhet eller gå vidare i karriären hos någon konkurrent.  

 

6.1.3 Strategiprocessen 

Strategiförändringen Visma Spcs genomför är så pass stor att hela organisationen har 

genomgått en förändring och anpassats efter Vision 2020. Författarna är av intrycket att 

Visma Spcs har lagt stort fokus på sin bas. Snarare än att jobba fram en heltäckande 

strategi. Detta då Vision 2020 kan sägas vara så mycket mer än en strategiförändring. 

Vision 2020 kan ses som en förändring av Visma Spcs i stort. Hur de vill jobba i 

framtiden och hur organisationen behöver förändra sig. Vilket resulterat i att de delvis 

har valt sin egen väg snarare än att följa den generiska och normativa process som 

Kaplan och Norton förordar vid en strategiförändring.  
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I utvecklandet av strategin presenterar Kaplan och Norton tydligt hur tillvägagångssättet 

och ordningsföljden bör gå till. Här har Visma Spcs agerat annorlunda då de utvecklat, 

formulerat och genomfört Vision 2020 samtidigt. De har fått med alla stegen men i en 

annan ordningsföljd. Det hade varit fördelaktigt att utforma kärnan och modellen i ett 

tidigare skede. Då hade Visma Spcs kunnat utgå från kärnan och utvecklandet samt 

formulerandet av strategin hade underlättats. Det är något som organisationer i 

allmänhet bör ha i åtanke när de ska genomföra en strategiförändring. 

 

Under planerandet av strategin har Visma Spcs följt förespråkningarna väl då de 

framförallt har konkretiserat ner de strategiska riktlinjerna till mål och mått. Deras 

modell innehållande, bas, övergripande mål och fokusområden kan jämföras med en 

strategisk karta. Visma Spcs bör dock se över hur man kan mäta vissa mål och 

fokusområden som till exempel “ett bättre och mer relevant Visma Spcs” och “Visma 

Spcs in the society”. Lyckas inte Visma Spcs upprätta mätbara mål kommer de få det 

svårt att utveckla dessa områden. För att organisationer ska lyckas genomföra en 

strategiförändring bör de likt Visma Spcs konkretisera sina strategiska riktlinjer. De bör 

även arbeta med mätbara mål för att kunna mäta prestationer och förbättra dem. 

 

Visma Spcs har arbetat mycket med att anpassa hela organisationen, dess enheter och 

anställda för att arbeta mot Vision 2020. Arbetet med fokusområdena people och 

operational excellence har varit viktiga delar i anpassandet av organisationen. Även 

kommunikationen och den ökade transparensen har bidragit till det. För att hjälpa den 

individuella medarbetaren att anpassa sig till Vision 2020 bör Visma Spcs arbeta mer 

med strategiarbete på individnivå. Det gör att dagliga beslut i en större utsträckning kan 

fattas inom ramen för Vision 2020 vilket är avgörande för att Visma Spcs ska röra sig i 

rätt riktning. Lyckas de inte med det kommer de inte lyckas med strategin. Generellt är 

det viktigt att anpassa organisationen och få alla inom företaget att förstå och arbeta mot 

den nya strategin. Kommunikation utgör en stor del i arbetet med att anpassa en 

organisation. 

 

Visma Spcs har utvecklat och förbättrat nyckelprocesser inom organisationen och 

implementerat strategin i budgetprocessen. Detta är väsentligt för att företag ska kunna 

röra sig i strategins riktlinjer. Gör inte Visma Spcs det kommer de därför inte röra sig 

mot Vision 2020. 
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Visma Spcs gör uppföljningar och arbetar med återkoppling. Detta är dock ett område 

som kan förbättras. Uppföljning visar hur det går och utan uppföljning är det svårt att 

utvecklas och förbättras. Ledningsgruppen samlas varannan vecka där de diskuterar 

strategin i ledarprogrammet. Visma Spcs är mitt i en strategiförändring och bör försäkra 

sig om strategins validitet och uppdatera mål åtminstone en gång om året. Om 

organisationer inte utvärderar sin strategi vet de inte om strategin är och kommer vara 

lyckad. Det kan medföra att organisationer arbetar utefter en strategi som inte fungerar. 

 

Författarna av uppsatsen anser att de har lyckats besvara frågeställningarna och därmed 

även uppfyllt studiens syfte. Strategigenomförandet har undersökts och jämförts med 

Kaplan och Nortons teoretiska modell. Hinder och svårigheter har även behandlats som 

Visma Spcs ställts inför i samband med Vision 2020.    

 

6.2 Kritik  

En punkt som kan lyftas fram som kritik mot den här studien är den begränsning att 

studien endast behandlar ett fallföretag. En studie där fler fallföretag behandlas hade 

kunnat skapa en mer generaliserad bild av problemen med genomförande av en 

strategiförändring. Studiens begränsade tid gjorde att en djupdykning i mer än ett 

företag ansågs svårhanterligt. Den förståelse som krävs för att kartlägga och förstå 

processen med ett strategigenomförande är väldigt komplex och tidskrävande vilket 

gjort att uppsatsen endast behandlat ett företag. Kritik kan även riktas mot att VD:n 

Daniel De Sousa inte ingår som intervjurespondent i studien. Det beror på den kontakt 

som författarna av uppsatsen fick med Jens Ahlstrand som är en del av ledningsgruppen 

och har i många aspekter drivit själva genomförandearbetet med Vision 2020.  

 

6.3 Förslag vidare studier 

Det kan forskas kring flera olika infallsvinklar till strategi, strategiförändring och 

strategigenomförande. Ett intressant ämne att studera vidare efter den här studien vore 

att djupdyka ännu mer i ett av de aktuella problemen med en strategiförändring. Som 

exempel kan en vidare studie behandla en strategiförändring på större organisationer 

med många olika kontor. Där kultur kan vara en faktor på kontorsnivå snarare än hela 

organisationen. Hur styr man kontor med olika åsikter att “dra åt samma håll” i en 

strategiförändring? Där vissa kontor kanske tycker att en förändring är onödig och andra 

kontor anser en förändring som helt avgörande för företagets överlevnad. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide, Executive Support Manager 

 

Inledning 

 

Namn: 

Datum: 

Tid:  

 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill ni som företag va anonyma? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund och strategi 

• Hur länge har du jobbat på Visma Spcs och vad är din roll på företaget? 

• Kan du kort förklara Visma Spcs? 

• Hur ser din roll ut med strategiarbete?  

• Kan du förklara innebörden av Vision 2020? 

i. Vad är er Mission, Vision och Värderingar? 

• Varför gjorde ni strategiförändringen?  

 

Formulerandet av strategin 

• Vad gjordes för analyser innan arbetet med strategiformulerandet påbörjades? 

• Hur såg arbetet ut när ni tog fram strategin? Formulerandet av strategin? 

• Varför togs strategin fram? 

• Vilka var delaktiga i formuleringsprocessen?  

• Vad hade/har ni för planer med strategin? 

 

Genomförande av strategin 

• Hur har arbetet med strategin gått hittills? 

• Har ni förändrat eller anpassat organisationen eller någon av dess enheter efter 

strategin? 
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II 

• Hur arbetar ni med att kommunicera ut strategin?  

• Försöker ni motivera, engagera personalen på något vis för att bättre lyckas med 

ert genomförande?  

• Sker återkoppling gentemot personalen som verkställer strategin?  

• Har ni någon form av uppföljning för att se hur ni har lyckats med 

strategiförändringen?  

• Hur följer ni upp i fråga om icke finansiella mål, t.ex kundnöjdhet och 

finansiella mål som resultat?  

• Finns det något som du upplever att ni hade kunnat göra bättre i genomförandet?  

• Har ni stött på några hinder/svårigheter i själva genomförandet?  

• Har ni dragit någon lärdom med hur ni arbetar kring er strategi?  

 

Avslutande frågor 

• Vilka personer har arbetat med strategigenomförandet och kan du 

rekommendera några personer för vidare intervjuer? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, Marknadsföring och kommunikation 

 

Inledning 

Namn: 

Datum: 

Tid: 

 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du jobbat på Visma och vad är din roll på företaget? 

• Hur ser din roll ut med strategiarbete? 

• Kan du beskriva Vision 2020? 

 

Genomförande av strategin 

• Hur arbetar ni med att kommunicera ut strategin? 

i. Har ni “översatt” strategin på något sätt så att alla medarbetare förstår den? 

• Hur tar medarbetarna emot strategin? 

i. Några motsättningar? 

• Har ni stött på några problem? 

i. Vilka? 

• Finns det något som hade kunnat göras bättre?  

i. Vad? 

• Får ni tillräckligt med resurser/stöd för att genomföra strategin? 

• Får medarbetarna löpande återkoppling i strategiarbetet? 

i. Möten, interna brev etc. 

ii. Hur fungerar återkopplingen från medarbetarna till “team managers”? 

• Hur uppfattar era kunder den strategiförändring ni är uppe i?  

i. Hur anpassar ni er? 

• Hur uppfattar du att ledningen arbetar för att motivera er?  

• Jobbar du i din tur med att motivera andra i fråga om att genomföra strategin?  
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• Jens Ahlstrand pratar från ett ledningsperspektiv kring hur man har 

decentraliserat ansvaret inom organisationen och givit individer ett stort 

personligt ansvar. Hur är din syn på detta? 

• Ni har kommit en bit in i strategiprocessen nu. Har ni gjort någon uppföljning på 

hur strategin fungerar? 

i. Har ni anpassat, uppdaterat eller förändrat strategin eller dess mål under processens 

gång? 

  

Avslutande frågor 

• Vad är viktigt för dig på en arbetsplats, vad drivs du av? 

i. Uppfylls det på Visma Spcs? 
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V 

Bilaga 3. Intervjuguide, team manager 

 

Inledning 

 

Namn: 

Datum: 

Tid: 

 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du jobbat på Visma Spcs och vad är din roll på företaget? 

• Hur ser din roll ut med strategiarbete? 

• Kan du beskriva Vision 2020? 

 

Genomförande av strategin 

• Vad har ledningen för förväntningar på dig i förhållande till Vision 2020? 

• Hur arbetar ledningen med att kommunicera ut strategin till dig? 

• Sker det någon uppföljning från ledningen gentemot dig som team manager? 

• Hur arbetar du med att kommunicera ut strategin till dina medarbetare? 

i. Har ni “översatt” strategin på något sätt så att alla medarbetare förstår den? 

• Hur jobbar du med strategi i ditt dagliga arbete? 

i. Fattar du dagliga beslut efter företagets övergripande strategi? 

• Hur tar medarbetarna emot strategin? 

i. Några motsättningar? 

• Har ni stött på några problem? 

i. Vilka? 

• Finns det något som hade kunnat göras bättre?  

i. Vad? 

• Får ni tillräckligt med resurser/stöd för att genomföra strategin? 

• Får medarbetarna löpande återkoppling i strategiarbetet? 
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VI 

i. Möten, interna brev etc. 

ii. Hur fungerar återkopplingen från medarbetarna till er som “team manager”? 

• Hur uppfattar era kunder den strategiförändring ni är uppe i?  

i. Hur anpassar ni er? 

• Hur uppfattar du att ledningen arbetar för att motivera er?  

• Jobbar du i din tur med att motivera andra i fråga om att genomföra strategin?  

• Jens Ahlstrand pratar från ett ledningsperspektiv kring hur man har 

decentraliserat ansvaret inom organisationen och givit individer ett stort 

personligt ansvar. Hur är din syn på detta? 

• Ni har kommit en bit in i strategiprocessen nu. Har ni gjort någon uppföljning på 

hur strategin fungerar? 

i. Har ni anpassat, uppdaterat eller förändrat strategin eller dess mål under processens 

gång? 

  

Avslutande frågor 

• Vad är viktigt för dig på en arbetsplats, vad drivs du av? 

i. Uppfylls det på Visma Spcs? 
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Bilaga 4. Intervjuguide, medarbetare 

 

Inledning 

 

Namn: 

Datum: 

Tid: 

 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du jobbat på Visma Spcs och vad är din roll på företaget? 

• Kan du beskriva Vision 2020? 

 

Genomförande av strategi 

• Hur kommuniceras företagets strategi till dig? 

• Hur uppfattar du Vision 2020? 

 i. Vad tycker du om Vision 2020? 

 ii. Finns Vision 2020 i det dagliga pratet mellan medarbetare? 

  iii. Upplever du att ledningen arbetar för att öka din förståelse för Vision 

2020?  

• Jobbar du med strategi i ditt dagliga arbete? 

i. Fattar du dagliga beslut efter företagets övergripande strategi? 

• Får du löpande återkoppling i strategiarbetet? 

 i. Återkopplar du till din närmaste chef och har ni ett löpande samtal 

angående strategin? 

• Upplever du att ledningen gör något för att motivera er på din avdelning? 

• Hur är din syn på företagets workshop?  

 

Avslutande frågor 

• Vad är viktigt för dig på en arbetsplats, vad drivs du av? 

i. uppfylls det på Visma Spcs? 
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Bilaga 5. Figurer 

 

• Figur 1, Disposition. 

• Figur 2, Intervjurespondenter 

• Figur 3, Konceptuell modell teori 

• Figur 4, Vattenfallsmodell 

• Figur 5, Visma Spcs strategigenomförande 

 


