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Sammanfattning 
 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
ekonomistyrning, FEN 341:2 VT 2007  
 
Författare: : Jörgen Emanuelsson, Mona Karlsson och Benjamin Kibebe  
Handledare: Jan Alpenberg  
 
Titel: Strategiimplementering hos IT-företaget JMB 
 
Bakgrund: Företagen idag befinner sig i en extremt konkurrensutsatt miljö eftersom dagens 
samhälle präglas av högt tempo, ständig utveckling och globalisering. 
Strategiimplementeringen är fylld av hinder som kan få oanade konsekvenser för hela den 
strategiska processen. Det är en svår uppgift att formulera strategin och än svårare att 
implementera den i organisationen. En vagt formulerad strategi skapar problem vid 
implementeringen med ett dåligt utfall som följd.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur IT-företaget JMB gått 
tillväga för att implementera sin strategi samt att undersöka vilka faktorer som har varit 
viktiga för JMB:s strategiimplementering.  
 
Avgränsningar: Vi har i studien avgränsat oss till ett fallföretag vilket innebär att 
strategiimplementering och faktorer i andra företag har inte beaktas. Vi har även avstått ifrån 
att fördjupa oss i utvärdering och uppföljning av strategin. 
 
Metod: En fallstudie har genomförts på ett IT-företag, där vi har genomfört intervjuer på tre 
olika nivåer i organisationen. Utifrån den konceptuella modellen har det empiriska och 
teoretiska materialet analyserats.  
 
Resultat, slutsatser: Svaret på frågeställningen är att JMB implementerar sin strategi genom 
att arbeta i en decentraliserad organisationsstruktur där företagets olika affärsområden får 
arbeta självständigt efter målstyrning samt ”empowerment”. Viktiga övergripande faktorer är 
organisationsstruktur och inflytande, ledarskap, organisationskultur, samt strategisk kontroll 
och förändring. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Under studiens gång har vi sett att strategiimplementering är 
betydelsefull för verksamheten. Det förslag på framtida studier som vi vill lämna är att även 
studera hur strategiimplementering fungerar i större organisationer med stora resurser, 
eventuellt tillverkningsindustrier. Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att fördjupa 
sig inom strategiformuleringens område och hur valet av strategin påverkar företagets 
måluppfyllelse. 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion som ligger till 

grund för problemställning och syfte. Sedan följer uppsatsens valda avgränsningar och 

avslutar med uppsatsens fortsatta disposition.    

1.1 Bakgrund  

Denna uppsats handlar om strategiimplementering i ett IT-företag och viktiga faktorer i 

verksamheten för att uppnå en framgångsrik strategiimplementering. Normann (2001, s. 

28-38) skriver att dagens samhälle präglas av högt tempo, ständig utveckling och 

ökande globalisering vilket bidrar till att företagen befinner sig i en extremt 

konkurrensutsatt miljö. Det är korta livscykler för produkter och tjänster vilket ställer 

höga krav på flexibilitet och marknadsanpassning av företagen. Tjänsteföretagen står 

inför en utmaning för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till de förändringar som 

kunderna och marknaden kräver. Redan under början av den industriella utvecklingen 

kunde skönjas ett maktskifte i riktning mot marknaden och kunden och även i dagens 

nya affärstänkande ses marknaden och kunderna som betydelsefulla för företagets 

utveckling.  

 

”Om du inte vårdar dina kunder kommer någon annan att göra det.” 

(Normann 2001, s. 32) 

 

Guttman och Hawkes (2004, s. 34-38) menar att den strategiska processen är en 

dynamisk pågående organisationsprocess och fokus måste ligga på kontinuerliga 

uppdateringar och förbättringar. För att skapa denna process krävs att organisationens 

olika nivåer samspelar och låter strategin vara en gemensam satsning. Den strategiska 

processen kräver även att ledningen förvissar sig om att alla i organisationen ställer upp 

på utvecklade strategier och att resurserna fördelas på ett effektivt sätt. Slutligen måste 

ledarskapet ständigt omprövas så att det inte bara innehåller visioner, strategiskt 

tänkande och förändringar utan att det också fungerar som konfliktlösare för att kunna 

möta olika åsikter.  
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1.2 Problemdiskussion 

Den strategiska processen innefattar enligt Andrews (1987, s. 18-19) både 

strategiformuleringen ”tänkandet” som utarbetas av den formella ledningen och 

strategiimplementering ”utförandet” vars struktur skall följa den tänkta strategin. Det är 

många författare som har skrivit om olika sätt att implementera strategier, Lawrence 

(2006), Andrews (1987), Dobni (2003) och Simons (1995) är bara några av dessa. Hur 

förhåller sig företagets strategiimplementering i jämförelse med dessa teorier? Enligt 

Lawrence (2006, s. 16-18) är det en svår uppgift att formulera strategier, att sedan 

utöver detta praktisera och implementera dessa i företagen är än svårare. 

Strategiimplementeringen är fylld av hinder som kan få oanade konsekvenser för hela 

den strategiska processen. Ett av de viktigaste hindren i strategiimplementeringen är 

oförmågan hos chefer att kunna hantera förändringar och att kunna minimera 

motståndet mot implementeringen av nya strategier. Men hur implementerar då 

ledningen de strategiska målen i organisationen och hur är medarbetarna delaktiga i den 

strategiska processen? Lawrence (2006, s. 16-18) anser att vagt formulerade strategier 

skapar problem vid implementeringen med ett otillräckligt utfall som följd. Företagen 

saknar även ibland checklistor och guider för hur en lyckad strategiimplementering skall 

utformas. Slutligen kan brist på ansvarsfördelning och informationsspridning bidraga 

till att implementeringen misslyckas. Men hur gör då företag för att undvika alla dessa 

hinder och skapa en framgångsrik strategiimplementering inom förtaget? Dobni (2003, 

s. 43-46) påtalar att det ligger en stor utmaning i strategiimplementering och att den ofta 

är större än själva strategiformuleringen. Företagets mål med strategin är att skapa en 

konkurrensposition och att skapa ett klimat som stödjer implementeringen. Simons 

(1995, s. 5-7) anser att det inom företaget finns olika faktorer som måste analyseras och 

förstås för att en strategiimplementering ska bli framgångsrik. Vilka är då dessa faktorer 

för en lyckad implementering?  

1.2.1 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion har lett oss fram till följande problemformulering: 

 

• Hur har IT-företaget JMB gått tillväga för att implementera sin strategi och vilka 

faktorer har varit viktiga för JMB:s strategiimplementering? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur IT-företaget JMB gått 

tillväga för att implementera sin strategi samt att undersöka vilka faktorer som har varit 

viktiga för JMB:s strategiimplementering.  

1.4 Avgränsning 

Vi har i studien avgränsat oss till ett fallföretag vilket innebär att strategiimplementering 

och faktorer i andra företag har inte beaktas. Vi har även avstått ifrån att fördjupa oss i 

utvärdering och uppföljning av strategin. 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

• Kapitel 2, Metod 

I detta kapitel redogörs för metoden. Först presenteras forskningsansatsen och 

fallstudie som undersökningsmetod, därefter följer tillvägagångssättet. 

• Kapitel 3, Referensram 

Detta kapitel inleds med en presentation av begreppet strategi som därefter följs 

av en fördjupning i strategiimplementeringen samt olika faktorer som vi anser är 

viktiga för att uppnå framgångsrik strategiimplementering, slutligen den 

konceptuella modellen.  

• Kapitel 4, Empiri 

I följande kapitel presenteras empirin i studien. Först är det en kort presentation 

av företaget, därefter har vi valt att dela upp insamlad data efter huvudrubriker 

från teoridelen.  

• Kapitel 5, Analys  

I detta kapitel sammanställs analysen, här görs en jämförelse mellan teori och 

det som uppmärksammats i fallstudien gällande företagets strategiformulering, 

strategiimplementering och måluppfyllelse. 

• Kapitel 6, Slutdiskussion 

Slutligen innehåller detta kapitel en diskussion som avslutas med en slutsats som 

grundar sig i analysen, där frågeställningen besvaras.  
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2. METOD 
I detta kapitel redogörs  för de gjorda metodval, där presenteras först forskningsansats 

och undersökningsmetod, därefter redogörs för tillvägagångssätt och datainsamling.  

2.1  Forskningsansats 

Patel och Davidsson (2003, s. 23) skriver att de vanligaste forskningsansatserna är 

deduktiv och induktiv ansats, och de beskriver olika arbetsmetoder för att relatera teori 

och empiri till varandra.  

2.1.1 Deduktion och Induktion 

Ett deduktivt arbetssätt innebär enligt Patel och Davidsson (2003, s. 23-24) att vår 

forskning följer bevisandets väg. Detta arbetssätt kännetecknas av att slutsatser dras om 

enskilda företeelser utifrån befintliga teorier och allmänna principer. Objektiviteten i 

forskningen i detta arbetssätt stärks genom att förutsättningen tas utifrån befintliga 

teorier och hypoteser skapas ur dem som sedan prövas på det aktuella fallet. Merriam 

(1994, s. 33) menar att en deduktiv forskare förväntar sig finna information som kan 

kopplas till befintliga teorier. Forskaren följer upptäckarens väg i det induktiva 

arbetssättet menar Patel och Davidsson (2003, s. 23-24) och studerar forskningsobjektet 

utan att grunda undersökningen i en tidigare vedertagen teori och utformar en ny teori. 

Merriam (1994, s. 33) skriver att till skillnad från en deduktiv forskare vill en induktiv 

hitta en teori som kan förklara den data som har samlats in.  

2.1.2 Val av forskningsansats 

Studien har genomförts på ett deduktivt arbetssätt eftersom den har sin utgångspunkt i 

de av oss valda teorierna, vilka har testats empiriskt genom den konceptuella modellen. 

Vi har i studien undersökt strategiimplementering inom en organisation och utifrån 

teorier utvecklat den konceptuella modellen vilken ligger till grund för analys, 

diskussion och slutsats. 

2.2  Fallstudie som undersökningsmetod 

Merriam (1994, s. 21-22) och Wallén (1996, s. 115) tar båda upp att fallstudie är en 

metod som systematiskt studerar en företeelse, det är en plan för att organisera, samla in 

och integrera data som mynnar ut i en slutprodukt. Enligt Yin (2003, s. 5-8, 13-14) är en 
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fallstudie en empirisk undersökning som inom det verkliga livets ramar undersöker ett 

nutida fenomen. En fallstudie är lämplig då undersökaren använder sig av frågorna hur 

och varför och när undersökningen gäller ett nutida fenomen som undersökaren inte kan 

kontrollera, manipulera eller påverka. Gränserna är inte heller självklara mellan 

fenomenet och det sammanhang i vilket detta ingår. Dessutom är det möjligt att 

använda flera datakällor för att belysa fenomenet. Wallén (1996, s.115) menar att en 

fördel som finns med en fallstudie är att studien sker under verkliga förhållanden.  

 

Yin (2003, s. 33, 39-42, 53) anser att fallstudier kan kategoriseras med hjälp av två 

dimensioner, den första dimensionen kan vara antingen enskild eller multipelfallstudie 

vilket belyser antalet undersökningsenheter. Den andra dimensionen kan vara antingen 

holistiskt eller analytiskt perspektiv. I det holistiska perspektivet skapas en förståelse för 

fenomenet som helhet medan studier inom det analytiska perspektivet undersöker 

fenomenets underenheter och olika variablers orsak - verkan samband inom fenomenet. 

Genom att kombinera dessa dimensioner kan fallstudier delas upp i fyra olika 

designstrategier enligt figur 1. 

 

Fyra designstrategier vid fallstudier 
Enskild Multipla 

 Fallstudie design Fallstudie design 

 Typ 1 Typ 2 

Holistiskt perspektiv Enskild/Holistisk Multipel/Holistisk 

   

 Typ 3 Typ 4 

Analytiskt perspektiv Enskild/Analytisk Multipel/Analytisk 

   

                  

Figur 1 – Fyra designstrategier vid fallstudier. (Källa: Yin 2003, s. 40) 

 

Yin (2003, s. 33, 39-42, 53) skriver att den kritik som finns mot enskilda fallstudier är 

att dessa är alldeles för unika och bara tillför fakta från det specifika fallet. Enskilda 

fallstudier skall väljas då forskaren har starka argument för detta val. Det finns fem 

typiska syften som kan vara motiv till att använda den enskilda fallstudien. Det kan vara 

när fallet är kritiskt i förhållande till gällande teori och praxis, när det är unikt eller 

extremt, när en enhet är representativ för en grupp likvärdiga enheter. Vidare när det är 

fenomenavslöjande d.v.s. det har inte tidigare varit föremål för undersökningar och 

slutligen vid återkommande repetitiva studier av samma enhet över tid. Om 
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undersökaren har möjlighet att välja multipla fallstudier framför enskilda fallstudier är 

detta att föredra då de analytiska slutsatserna blir mer tillförlitliga. Två 

undersökningsenheter underlättar då undersökare kan göra en direkt jämförelse mellan 

dessa och analysen blir mera kraftfull. Även när de två undersökningsenheternas 

sammanhang skiljer sig åt är två enheter bättre för att utöka den externa 

generaliseringen än vad som är möjligt med en enhet. Det finns två typer av 

generaliseringar, statistisk generalisering där populationen generaliseras utifrån ett 

stickprovsurval, och analytisk generalisering, där enheten för generalisering väljs ut 

efter vissa förutbestämda kriterier. Vid analytisk generalisering använder sig 

undersökaren av en nyutvecklad teori som ligger till grund för jämförelsen mot det 

empiriska resultatet från fallstudien.  

 

Yin (2003, s. 33-38) menar att det finns fyra relevanta tester som kan utföras för att 

påvisa att undersökningen uppnår en hög kvalitet. Det första testet är ”Construct 

validity” där undersökare kontrollerar om valda mått mäter vad som avses att mäta i 

studien. Med ”Internal validity” menas att undersökningen kan påvisa klara orsak - 

verkan samband mellan olika faktorer som inte är av slumpmässig art eller uppkommer 

av utomstående påverkan. ”Extern validity” behandlar problemet med generalisering 

utifrån resultatet till enheter utanför den specifika undersökningen. Slutligen testet är 

”Reliability” vilket innebär att undersökningen kan utföras åter igen med samma 

resultat då undersökningen utförs efter likvärdiga procedurer. 

2.2.1 Val av fallstudie 

Studien har utgått från problemformuleringen där vi sökt svar på hur IT-företaget JMB 

har gått tillväga för att implementera sin strategi och se vilka faktorer som är viktiga för 

JMB:s strategiimplementeringen. Den är en empirisk undersökning som inom det 

verkliga livets ramar undersöker ett nutida fenomen vilket vi som undersökare har svårt 

att kontrollera, manipulera eller påverka. Det är en enskild fallstudie eftersom fallet är 

unikt då fallföretaget är ett ungt företag som årligen lyckats uppnå nya 

omsättningsrekord i en bransch där det råder hög konkurrens. Vidare har vi valt det 

holistiska perspektivet för att skapa en förståelse för fenomenet som helhet. I studien 

har vi skapat den konceptuella modellen som ligger till grund för analysen och 

slutsatsen.  
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2.3  Tillvägagångssätt 

2.3.1 Hur intresse väckts 

Intresset för det valda problemområde väcktes bland annat genom en tidigare kurs inom 

ekonomistyrning där vi genom diskussioner kom fram till att det skulle vara intressant 

att fördjupa sig i hur ett kunskapsföretag implementerar sin strategi i organisationen. 

Även se vilka faktorer som är viktiga vid en strategiimplementering. 

2.3.2 Litteratur- och dokumentval 

För att skapa en grundläggande förståelse för det valda problemområdet har relevant 

litteratur av flera olika författare studerats. Det är litteratur i form av böcker och 

vetenskapliga artiklar. I sökandet av data har dessa sökorden använts: strategi, 

strategiimplementering, strategiformulering, organisationsstruktur, ledarskap, 

människor, ”empowerment”, målstyrning, organisationskultur, budget, nyckeltal och 

IT-branschen.      

2.3.3 Val av företag 

Valet av fallföretag har påverkats av intresset för kunskapsbaserade organisationer samt 

att en av författarna till denna studie är bekant med en anställd på fallföretaget. 

Företaget JMB är ett relativt ungt och expansivt IT-företag som under sina snart tio år i 

branschen årligen lyckats uppnå nya omsättningsrekord trots den tuffa konkurrensen på 

marknaden. Vårt intresse för kunskapsbaserade företag och det faktum att IT-företaget 

JMB har haft en snabb omsättningsutveckling har påverkat vårt val av detta företag för 

studien. 

2.3.4 Intervjumetod 

Holme och Solvang (1997, s. 104-105) skriver om att det finns bland annat två typer av 

intervjuer, respondentintervju och informantintervju. Respondentintervju innebär att 

intervjuer genomförs med personer som själva på något sätt är delaktiga i den företeelse 

som studeras och vid informantintervju intervjuas en person som har mycket att säga 

om den företeelse som studeras men som står utanför och inte är delaktig i den. Patel 

och Davidsson (2003, s. 69-71, 77-82) hävdar att intervjuer kan genomföras på bland 

annat två olika sätt, genom telefonsamtal och personliga möten där intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun. Valet av intervjupersoner kan vara på grund 
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av att de har en speciell kompetens. Det är viktigt att motivera den personen som 

intervjuas, och motivationen påverkas av den personliga relationen som finns mellan 

oss och intervjupersonen under själva intervjun. I en kvalitativ intervju är både 

intervjuare och intervjuperson delaktiga i samtalen och den metoden har alltid en låg 

grad av standardisering. Denna metod visar olika beskaffenheter hos den intervjuades 

uppfattning om något fenomen.  

2.3.5 Val av intervjupersoner 

Respondentintervjuer har genomförts både via telefon, mail och personligt möte. Valet 

av intervjupersoner har sin grund i problemformuleringen, för att kunna besvara den har 

det genomförts intervjuer på tre olika nivåer av anställda inom JMB där samtliga har en 

god inblick i verksamheten; VD, ekonomiansvarig, IT-ansvarig och försäljare. Genom 

dessa intervjuer har vi fått ta del av hur ett kunskapsföretag gått tillväga för att 

implementera sin strategi och även se vilka faktorer som är viktiga för JMB:s 

strategiimplementeringen i avsikt att uppnå företagets målsättningar. 

2.3.6 Datainsamlingsmetod 

Patel och Davidsson (2003, s. 65) påtalar att insamling av data kan delas in i primär och 

sekundär källa och det är närheten till datalämnaren som avgör vilken typ av källa det 

är. Primära källor är förstahandsrapporteringar och ögonvittnens iakttagelser medan 

övriga källor kallas sekundära. Halvorsen (1992, s. 63) anser att tillgänglig data är 

sekundär källa medan insamlad ny data är primär källa.  

 

Vi har använt oss av både primära och sekundära källor. Primära källor i form av 

intervjuer och sekundära källor i form av internt företagsmaterial samt litteraturstudier. I 

sökningen av data har vi använt oss av databaser som ELIN, Business Source Premier 

och Libris.  

2.3.7 Validitet och reliabilitet 

Andersen (1998, s. 85) anser att validitetsbegreppet kan översättas med giltighet och 

relevans. Giltighet speglar den allmängiltiga kongruensen mellan de teoretiska och 

empiriska begreppen. Relevansen säger något om hur väsentligt det empiriska begrepps- 

eller variabelurvalet är för problemställningen. Patel och Davidsson (2003, s. 98-100) 

skriver att god validitet är att det undersöks som avses att undersökas. Innehållsvaliditet 

 8



uppnås i studien genom att vi funnit de relevanta begreppen i det studerade området och 

omvandlar dem till olika variabler. Dessa används sedan i intervjuerna och på så sätt får 

forskaren den önskade data. Andersen (1998, s. 85) menar att reliabilitet anger hur 

resultaten från en mätmetod påverkas av tillförlitligheter, eller hur exakt vi mäter det 

som avses att mätas. Patel och Davidsson (2003, s. 98) menar att god reliabilitet innebär 

att vi undersöker på ett tillförlitligt sätt. Holme och Solvang (1997, s. 163) anser att det 

är hög reliabilitet när samma resultat framkommer efter olika oberoende mätningar. För 

att uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet är det av stor vikt att det 

material som bearbetats kontinuerligt prövas på ett kritiskt sätt.  

 

För att uppnå en hög validitet och innehållsvaliditet i studien har vi utifrån de valda 

teorierna valt ut relevanta begrepp för problemställningen som sedan använts vid  

utformning av intervjumaterialet. På detta sätt har vi täckt in det område där data sökts. 

För att uppnå en hög grad av reliabilitet sändes intervjumaterialet över till 

respondenterna i god tid för att de skulle få möjlighet att fördjupa sig i frågorna och 

lämna mer utförliga svar. För att ytterligare öka reliabiliteten i studien har vi låtit 

respondenterna få ta del av och bekräfta det bearbetade insamlade materialet. Vi har 

under hela studiens gång bearbetat det teoretiska och empiriska material på ett kritiskt 

sätt. Det teoretiska materialet, genom att jämföra vad olika författare har skrivit, och det 

empiriska materialet genom att ställa följdfrågor till respondenterna.  
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3. REFERENSRAM 
Detta kapitel inleds med en presentation av begreppet strategi, därefter fördjupar vi oss 

i implementeringsdelen och de faktorer som är viktiga för att uppnå en framgångsrik 

strategiimplementering. Slutligen presenterar vi den konceptuella modellen. Vårt val av 

presentationssätt syftar till att underlätta överskådligheten och förståelsen för läsaren 

genom att presentera olika faktorer och dimensioner som vi anser är viktiga för JMB:s 

strategiimplementering i vår studie. 

3.1 Strategiformulering  

Porter (2005, s. 14) skriver att när ett företag formulerar sin strategi görs vissa val, 

exempelvis vilka behov de ska tillfredsställa och vilka kunder företaget vill nå. Strategin 

är det som gör företaget unikt och det skapar en värdeposition, ger gott anseende, sätter 

mål och skapar konkurrensfördelar. Mintzberg och Quinn (1998, s. 74) skriver att det 

förekommit två olika skolor av samstämmighet inom det teoretiska området för 

strategisk design. Andrews (1987, s. 18-19) och Ansoff (1988, s. 55-74) är anhängare av 

den första skolan som utvecklades under 1960-talet och som bygger på att skapa 

jämvikt mellan den externa situationen ”möjligheter och hot” och företagets interna 

kapacitet ”styrkor och svagheter”. Den strategiska processen innefattar två viktiga 

faktorer som står nära varandra men har här separerats i syftet för analys. Det första är 

strategiformuleringen och det andra är strategiimplementeringen, skolan gör med detta 

en klar skillnad på tänkande och action. Mintzberg och Quinn (1998, s. 74) skriver att 

den andra skolan som beskriver strategiprocessen bygger på den tidigare skolan och 

utvecklades under 1980-talet. Anhängare till denna skola kopplar 

strategiformuleringsprocessen till ett antal generella klassificeringar, dess 

klassificeringar bidrar till att strategin allt mindre utvecklas individuellt och företaget 

kan välja på ett begränsat antal möjliga alternativ ur en verktygslåda genom att göra en 

systematisk analys av företaget och dess bransch.  

 

Mintzberg och Quinn (1998, s. 83-86, 347-351) skriver att de två tidigare skolorna inte 

är helt fullständiga. Medan 1960-talets skola fokuserar på att utvidga affärsstrategin 

fokuserar 1980-talets skola i första hand på att identifiera affärsstrategin. Mintzberg har 

utvecklat en egen teori som innefattar fem steg där det första steget är att lokalisera 

kärnaktiviteterna inom företaget. Kärnaktiviteter kan finnas på olika nivåer inom 
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företagets flödeskedja, på nivå ”upstream business strategy” vilket innefattar aktiviteter 

tidigt i flödeskedjan nära källan för råmaterialet¸ ”midstream business strategy” vilket är 

inom tillverkningsprocesserna¸ ”downstream business strategy” vilket är i slutet av 

flödeskedjan nära slutaktiviteterna som exempelvis försäljningsenheter. Nästa steg är att 

dela upp kärnaktiviteterna i funktionella delar för att skapa överlevnad och 

konkurrensfördelar, detta kan innefatta en eller flera olika strategier för support, 

leverans, sourcing, process och designstrategier. Det tredje steget är att bearbeta 

kärnaktiviteter genom att utveckla befintliga och nya produkter, marknader samt 

affärsområden. Det fjärde steget är att expandera kärnaktiviteten vertikalt eller 

horisontellt, vertikalt innebär framåt eller bakåt i flödeskedjan, medan horisontell 

expansion innebär andra affärsområden som ej ligger i den nuvarande flödesriktningen. 

Det sista steget innebär att företaget följer upp, sammanställer och utvärderar sin 

verksamhet för att inte tappa sin strategiska fokusering.      

 

Porter (1987, s. 43-58) menar att ett företag som delat in sin verksamhet i olika 

affärsområden behöver använda två olika nivåer på strategin. Den ena nivån är en 

affärs/konkurrensstrategi för hur de olika affärsområdena skall kunna skapa och behålla 

sin konkurrenskraft medan den andra strategiska nivån är på företagsnivå och beskriver 

i vilka marknader företaget skall konkurrera, hur affärsområden skall ledas samt hur 

resurser skall allokeras, figur 2. 

 

 

Hela företaget har en företagsstrategi 

Affärsområde 1  
Konkurrensstrategi 

Affärsområde 2  
Konkurrensstrategi 

Affärsområde 3  
Konkurrensstrategi 

Företagsstrategi och affärs/konkurrensstrategi 

 

Figur 2 – Företagsstrategi och affärs/konkurrensstrategi. (Källa: egen tolkning av Porter 1987, s. 

43-58) 
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Porter (1987, s. 43-58) anser att företagsstrategin beskriver företaget som en helhet. För 

att översätta principerna i företagsstrategin och skapa framgångsrika affärsenheter måste 

företaget först och främst se över sin nuvarande affärsverksamhet på ett objektivt sätt. 

Endast genom att skapa denna insikt kan företaget förstå sin strategiska tillväxt. Denna 

förståelse skall skapa kunskap, förbättra olika aktiviteter samt guida företaget mot att 

utveckla och skapa nya affärsenheter. Ett företag kan välja företagsstrategi genom olika 

inriktningar, dessa inriktningar kan innefatta att identifiera relationerna mellan 

befintliga affärsenheter vilket kan leda till en inriktning mot gemensamt utnyttjande av 

aktiviteter. Vidare att utnyttja gemensam yrkesskicklighet och befintlig kunskap för att 

finna nya affärsmöjligheter, inriktning kan också vara att välja ett kärnområde som skall 

vara basen för företagsstrategin inom samtliga affärsområden. Sedan kan en horisontell 

organisatorisk mekanism skapas för att underlätta samarbetet mellan affärsenheterna 

eller att eftersträva en affärsstrategi för att rekonstruera befintliga enheter. Slutligen kan 

företaget välja att ge utdelningar till aktieägarna som i detta fall kan vara portföljchefer. 

Enligt Aaker (2001, s. 31) ska formuleringen av affärsstrategin innefatta och byggas 

upp av alla de specificerade funktionsstrategierna såsom försäljning, tillverkning, finans 

och R&D. Porter (1998, s. 11-18) skriver att det finns två grundläggande typer av 

konkurrensstrategier, låga kostnader och differentieringsstrategi, utifrån dessa kan 

härledas tre generiska strategier; kostnadsledarskap, differentiering och fokusering, 

figur 3. Att vara kostnadsledande innebär att ett företag kan erbjuda varor till lägre 

kostnader än konkurrenterna och de vänder sig till många industrisegment. Faktorer 

som skapar denna position kan exempelvis vara stordriftfördelar, patentskydd, tillgång 

till råmaterial och teknologi. Differentiering, denna strategi innebär att företaget vill 

vara unika och erbjuda varor som skiljer sig från konkurrenterna och därigenom skapa 

värde för kunden, och kunderna är villiga att betala ett högre pris för produkterna. Det 

unika hos ett företag kan vara flera faktorer som exempelvis kundservice, teknik, 

produktegenskaper och marknadsföring. Slutligen fokuseringsstrategin är inriktad på att 

serva en speciell köpgrupp eller segment som kan inneha speciella behov. 

Fokuseringsstrategin kan kombineras med strategierna kostnadsledarskap och 

differentiering. Differentierad fokusering innebär att företaget söker differentiering i sin 

målmarknad och kostnadsfokusering innebär att företaget söker kostnadsfördelar i 

densamma.  
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Differentiering 

Differentiering  
fokus 

Kostnadsledarskap 

Kostnadsfokus 

Låg kostnad Differentiering 

Bred målgrupp

Specialisering 

Konkurrens fördelar

Målgrupp 

Tre generiska strategier 

 

Figur 3 – Tre generiska strategier. (Källa: Porter 1998, s. 12) 

3.2 Strategiimplementering  

Enligt Dobni (2003, s. 43-46) finns det två huvudmål med strategi, vilka är att skapa en 

konkurrensposition och ett klimat som stödjer implementeringen. Under den strategiska 

processen ligger det ofta en större utmaning i själva strategiimplementeringen än i 

själva strategiformuleringen. Det är sex punkter som är viktiga för att skapa en 

omgivning som stödjer strategiimplementeringen. Den första punkten är företagskultur, 

som definieras som det kollektiva tänkandet och agerandet av medarbetarna som visar 

sig i den strategiska inriktningen av företaget. Kulturen driver strategin och bestämmer 

hur företaget handlar. Strategiska förändringar utförs bäst genom att förändra 

företagskulturen. Den andra punkten är sammanslutning, som involverar en 

anpassningen mellan kultur, strategi och företagets omgivning. Den tredje punkten är 

kärnkompetens. Här handlar det om att företag måste formulera strategier runt deras 

kärnkompetens och detsamma gäller för implementeringen. Medarbetarna måste förstå 

vilken företagets kärnkompetens är och hur den bidrar till dessa funktioner. Fjärde 

punkten är förbindelse och anknytning. Här handlar det om medarbetarnas anknytning 

till företagets vision och värderingar. Det är viktigt att skapa förbindelser mellan 

medarbetarna och företagets vision. Femte punkten handlar om kundvärde. Företagets 

existens baseras på dess förmåga att kontinuerligt skapa kundvärde. Här blir det viktigt 

att kommunicera med kunderna för att få reda på vad som är värde för dem. Då kommer 

vi till den sista punkten som handlar om kommunikation. Kommunikation mellan och 

inom strategiska affärsenheter måste fungera under implementeringsfasen. Många av 

svårigheterna som är relaterade med implementeringen handlar oftast om 
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kommunikationsbrister. Andrews (1987, s. 20-21) menar att eftersom 

strategiimplementeringen kan orsaka att en bra vald strategi blir ineffektivt, likaväl som 

en dålig strategi blir effektiv är det viktigt att analysera den strategiska 

implementeringen på liknande sätt som de olika strategiska alternativen. 

Strategiimplementering består i huvudsak av olika administrativa underaktiviteter. För 

att lyckas med strategiimplementering måste alla organisatoriska processer och 

aktiviteter som kontroll, prestationsmätning, kompensation och ledarskapsutveckling 

understödja och inriktas mot organisationens valda strategiska syfte.  

 

Enligt Lawrence (2006, s. 12) ses strategiformuleringen som en svår uppgift, att sedan 

utöver detta praktisera och implementera denna i organisationen är än svårare. Utan en 

effektiv implementering får den formulerade strategin svårt att skapa måluppfyllelse. 

Enligt Lawrence (2006, s. 12-13) är problemet att de flesta chefer har en högre kunskap 

om hur de formulerar strategier än om hur dessa skall implementeras. Detta beror på att 

många chefer är mer tränade för planeringsfasen än för implementeringsfasen och att de 

ser implementering som ett jobb för anställda på lägre nivåer i företaget. Likaså har 

många utbildningar ingående kurser i strategiformulering men saknar kurser i 

strategiimplementering. Detta betyder att chefer ofta måste gå den hårda vägen för att 

lära sig strategiimplementering, en väg där de lär sig av misstagen. Enligt Lawrence 

(2006, s. 13-14) kan den strategiska processen ses som en planerings och 

implementeringsfas. Att framhäva det strategiska ledarskapet genom att samtidigt 

planera och implementera skapar större förutsättningar för en lyckad strategisk 

framgång liksom när medarbetare i planeringsfasen har insikt i implementeringsfasen 

eller tvärt om. Att implementera en strategi i ett företag tar ofta mycket längre tid än att 

planera som ofta kan utföras under en period av ett par veckor till några månader. Den 

längre tiden för implementering kan skapa problem för cheferna att fokusera och 

kontrollera denna process. Därför måste långsiktiga målsättningar översättas till 

kortsiktiga mål där cheferna med hjälp av nyckeltal kontrollerar 

implementeringsprocessen inom organisationen.  

 

Lawrence (2006, s. 18-23) skriver att företagsstrategin går tvärs igenom hela 

organisationen och fokuserar på portföljledarskap, divisionalisering och resurser. För att 

underlätta strategiimplementeringen har Lawrence skapat en guide som visar det logiska 

flödet av aktiviteter och viktiga beslut under implementeringsprocessen, figur 4.  
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Företagsstrategin driver på valet av företagsstruktur som kan vara både decentraliserade 

affärsområden och centraliserade funktioner och kombinationer av dessa är ofta 

förekommande. Affärsstrategi implementeras av den unika affärsenheten och fokuserar 

på produkter, service, resurser och konkurrenskraft. Vad som är viktigare är att 

affärsstrategin hjälper till att implementera företagsstrategi genom att skapa 

konkurrensfördelar och lönsamhet för hela företaget. Företaget kan inom olika 

affärsområden ha olika affärsstrukturer för att ta hänsyn till konkurrens, storlek, 

geografi och kultur. 

 

 

Företagsstrategi/ 
Strategiska mål 

Företagsstruktur/ 
Integration 

Affärsstruktur/ 
Integration 

Belöning/ 
Kontroll 

Affärsstrategi/ 
Kortsiktiga mål 

Aktiviteter och viktiga beslut 

 

Figur 4 – Aktiviteter och viktiga beslut. (Källa: Lawrence 2006, s. 19) 

 

Enligt Lawrence (2006, s. 14-24) är en del vid implementeringen att skapa 

kommunikation nedåt i organisationen, genom att länka de strategiska målen till de 

dagliga arbetsuppgifterna och legitimera dessa samt skapa utmanande förutsättningar 

genom att exempelvis utforma nyckeltal och belöningssystem. Utformning av 

kontrollsystem för att kunna återge feedback på ett bra sätt är också nödvändigt för en 

framgångsrik strategiimplementering. Ytterligare en del vid implementeringsprocessen 

är att bryta ner de långsiktiga strategiska målsättningarna i kortsiktiga handlingsplaner 

och mål, enligt figur 5. Affärsområdena utvecklar under denna process kortsiktiga 

nyckeltal som sammankopplas till en länk mellan vald strategi och det dagliga arbetet 

på avdelningarna.  
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Strategi 

Kortsiktiga mål 

Strategiska mål 

Översättning av strategi till kortsiktiga målsättningar 

Markandsandel 
Omsättning 
Lönsamhet 

Försäljning 
Kundnöjdhet 
Kvalitet 
Kostnader 
Cykeltider 

Långsiktiga mål 

Kortsiktiga mål 

 

Figur 5 – Översättning av strategi till kortsiktiga målsättningar. (Källa: Lawrence 2006, s. 22) 
 

Lawrence (2006, s. 24) menar att det finns fyra viktiga omgivande faktorer som kan 

påverka implementeringen av olika strategier, dessa är organisationsstruktur och 

inflytande, ledarskap, organisationskultur samt strategisk kontroll och förändringar, 

enligt figur 6.  

 

Företagsstrategi/ 
Strategiska mål 

Företagsstruktur/ 
Integration 

Affärsstruktur/ 
Integration 

Belöning/ 
Kontroll 

Affärsstrategi/ 
Kortsiktiga mål 

Viktiga faktorer för implementering av strategi 

3.2.2 Ledarskap 

3.2.4 Strategisk kontroll och förändringar 3.2.3 Organisationskultur 

3.2.1 Organisationsstruktur och inflytande

Figur 6 – Viktiga faktorer för implementering av strategi. (Källa: Lawrence 2006, s. 24) 
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3.2.1 Organisationsstruktur och inflytande      

Organisation 

Aaker (2001, s. 289) uppfattar en decentraliserad organisationsstruktur som den som har 

affärsenheter som är baserade på marknader eller produkter vilket innebär att 

strategierna utarbetas för att bemöta målmarknadens behov. Jacobsen och Thorsvik 

(2002, s. 104-105) skriver om några fördelar som finns med denna typ av organisation 

bland annat den att  kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetarna kan utnyttjas, 

den stöder flexibilitet, vidare motiverar och stimulerar den till att jobba kreativt, samt 

stärker medarbetarnas ansvarskänsla. En nackdel som kan nämnas är risken för 

suboptimering. Aaker (2001, s. 289) menar att centraliseringens syfte i en organisation 

är att uppnå skal- och synergieffekter för hela verksamheten. Det finns olika grader av 

centralisering, den mest extrema är när grupper specialiserat sig på exempelvis 

marknadsföring, produktion, forskning och utveckling, personal och administration. 

Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 104-105) anser att fördelarna med centralisering är 

bland annat att ledningen kan lämna klara styrsignaler, de kan få en enhetlig 

personalpolitik som leder till en förutsägbarhet i verksamheten. Nackdelar med denna 

typ av organisation är exempelvis att det kan uppstå informationsproblem, låg 

motivation och försvagad ansvarskänsla bland medarbetarna.  

Medarbetare 

Aaker (2001, s. 293-294) menar att det är vanligt att de strategiska målen har sin grund i 

organisationens kompetens, det vill säga medarbetarna. Storey (2001, s. 121-123, 178) 

skriver att företagets framgång påverkas bland annat av hur implementering av HRM:s 

(Human Resource Management) principer som utbildning och utveckling är integrerad i 

den strategiska planeringen. Det är viktigt att säkerställa att medarbetarna i 

organisationen förstår företagets strategier och jobbar för verksamhetens strategiska 

mål. Vid implementering av HR:s (Human Resource) plan i verksamheten är det bland 

annat viktigt att förvalta medarbetarnas arbetsuppgifter och möjligheter. Verksamheten 

kräver en viss personalstyrka och den styrs av de olika arbetsuppgifterna, hur många 

medarbetare behöver vi, vilka kvalifikationer, var ska de placeras och när, på vilket sätt 

ska vi finna de medarbetare som vi söker, samt vilka möjligheter finns det för 

utveckling och belöning inom verksamheten. Vidare är det viktigt att försäkra sig om 

medarbetarnas kompetens och kunskap, om den passar verksamheten, och att de kan 
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utföra ett bra jobb. Aaker (2001, s. 293-294) menar att för att uppnå de önskade målen 

kan den befintliga personalens kompetens höjas, eller så finns möjligheten att hyra in 

kompetens utifrån. Det senare medför en viss risk som att de inte är aktualiserade med 

företagets rutiner och kultur. Storey (2001, s. 121-123, 178) anser att det är också 

viktigt att identifiera ett lämpligt beteende för medarbetarna eftersom det ofta 

återspeglar attityder, värde och kunskap. Speciellt i organisationer som har ett 

kundfokus är ett beteende betydelsefullt, därmed är det viktigt för ledningen att 

analysera, vilket beteende skapar ett värde, vilket är skadligt för strategin och slutligen 

hur kunders köpmönster påverkas av det beteende som de möts av. Raps (2004, s. 49) 

hävdar att en betydelsefull faktor är motivationen bland de anställda som påverkar 

resultatet av förändringar som ska genomföras. För att en implementering av en ny 

strategi ska bli framgångsrik är det viktigt att ledningen är engagerad i strategin och det 

är en förutsättning för ett bra resultat. Aaker (2001, s. 293-294) anser att motivationen 

ökas exempelvis genom finansiell belöning, självförverkligande och att utveckla mål för 

organisationens olika grupper och team. Den ökar även när medvetenheten om 

verksamhetens gemensamma strategi och målsättning är klar för medarbetarna. 

Slutligen skriver Storey (2001, s. 121-123, 178) att viljan till framgång är av stor 

betydelse, även viljan att stanna i företaget och att göra ett bra jobb.  

3.2.2 Ledarskap 

”Empowerment”  

Shackleton (1995, s. 130-133, 141) menar att en av de nya styrfilosofierna är 

”empowerment”, där ansvaret och beslutsfattandet fördelas ut i verksamheten. Filosofin 

omfattar både ledning och medarbetare och det breddar ansvaret för en uppgift. Den kan 

tillämpas på en division eller en speciell funktion men även på ett helt företag. Syftet är 

att minska beroendet av regelverk och förbättra kvalitén, och den erhålls genom att 

besluten fattas närmare de medarbetare som är berörda. Det är vissa sektorer inom 

industrin som har blivit allt mer beroende av arbetskraft med specialistkunskaper och de 

kallas även kunskapsbaserad verksamhet. Ledarens roll är att finna ett sätt att involvera 

arbetsstyrkan i det specifika problemet och låta dem själva få bedöma sina behov av 

lärande och utveckling. Genom detta bygger ledaren ett förtroende hos medarbetarna. 

Det finns en risk att ledaren minskar medarbetarnas förtroende genom att ge dem 

uppgifter som de inte har kompetens för.  Detta kan motverkas bland annat genom olika 
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former av team-möten där de själva får framföra sina behov av att lösa det tilldelade 

ansvaret. Simons (1995, s. 165) skriver att eftersom konkurrensen ökat och det sker 

snabba förändringar på marknaden har ledningar insett att de måsta flytta över 

beslutanderätten ned i organisationen till de anställda som har nära kontakt med kunden.  

För att bygga en engagerad organisation flyttas makten från den högre nivån till den 

lägre nivån i verksamheten. För att effektivisera medarbetarnas beslut måste de få 

utbildning och information för att kunna ta ansvar och se möjligheter i sin uppgift.  

Målstyrning 

Enligt Lindvall (2001, s. 148-151) skapar målstyrningen en större frihet för 

medarbetarna och de styrs med hjälp av uppsatta strategiska ramar. 

Målstyrningsfilosofin kan motiveras när det råder en stark osäkerhet om hur resultatet 

skall uppnås och när orsak - verkan sambanden ej är helt klarlagda. Viss kritik mot 

målstyrningen kan vara att den har ett motsatsförhållande till kvalitetstänkande, då 

fokus ligger på mål och resultat istället för processer. Kritik finns även mot en allt för 

stark mållåsning då detta ofta leder till okunskap om hur arbetet utförs vilket i sin tur 

leder till ett sämre lärande och en sämre kunskapsöverföring. Drucker (1976, s. 17-19) 

menar att målstyrning fokuserar på beslut om mål som ska uppnås och en jämförelse 

mellan målen, vidare fokuserar det på mål och strategier, prioriteringar och 

resursfördelningar. Det finns en vetskap om att de anställda i en organisation uppfattar 

mål och information på olika sätt och även prioriterar olika strategier. Därmed ska 

målstyrningen fokusera och förmedla en förståelse av svårigheter, komplexitet och 

risker av olika beslut. Resultatet av målstyrningen är att producera ansvar och 

engagemang inom organisationen och detta leder till en självkontroll för ledningen och 

de professionella medarbetarna. 

3.2.3 Organisationskultur 

Aaker (2001, s. 294-295) menar att kultur innefattar tre faktorer, den första är en 

övertygelse som definierar företagets prioritet exempelvis en uppfattning om mänskliga 

värderingar. Den andra faktorn är normer och beteenden och slutligen symboler och 

aktiviteter som används för att utveckla normer och värderingar. Raps (2004, s. 49) 

menar att varje företag skapar sin egen gemensamma kultur som är ett system av 

övertygelser och värde. Kulturen påverkar engagemanget och det strategiska tänkandet i 

organisationen och ledningen påverkar och anger tonen på kulturens karaktär. Dobni 
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(2003, s. 43-46) anser att kulturen avspeglas i de handlingar som de anställda utför och 

medverkar till att hålla samman företaget. Vidare är det viktigt att strategin finner stöd i 

kulturen då detta kan bidra till att driva strategiarbetet framåt. Förändring i strategin 

implementeras bäst genom en förändring i kulturen. Därmed blir det en utmaning för 

företagen att skapa en företagskultur som stödjer den nya strategin. 

3.2.4 Strategisk kontroll och förändringar 

Enligt Lawrence (2006, s. 24-25) innebär strategiimplementering ofta förändringar i 

form av organisationsstruktur, ansvarsfördelning, koordineringsmetoder, anställda, 

belöningssystem och kontroll. Dessa förändringar är viktiga för att 

strategiimplementeringen skall bli framgångsrik. Det finns två kritiska variabler i 

förändringsprocessen, det första är omfattningen av förändringen, och det andra är 

tidsramen. Tid är en avgörande faktor vid implementeringsprocessen och det kan vara 

svårt för förtaget att hantera stora förändringar under en begränsad tid.  

 

Simons (1995, s. 5-7) skriver att strategin i ett företag behöver utvecklas och det finns 

olika sätt att analysera, kontrollera och förändra. Det finns bland annat fyra faktorer som 

måste analyseras och förstås för att en implementering av strategin ska bli framgångsrik 

och de är; företagets kärnvärde, risker som ska undvikas, kritiska framgångsvariabler 

och strategisk osäkerhet. Varje faktor kan kontrolleras av olika system; den första nivån 

är ”beliefs systems”, sedan följer ”boundary systems”, ”diagnostic control systems” och 

slutligen ”interactive control systems”. 

”Beliefs systems” 

Enligt Simons (1995, s. 33-38) är ”beliefs systems” en företagsvision som ledningen 

formellt kommunicerar för att ge syfte, riktning och skapa kärnvärden för 

organisationen. Dessa kärnvärden är kopplade till företagets strategi. Det primära syftet 

med detta system är att vägleda och inspirera medarbetarnas sökande. Ledningens 

vision som uttrycks i affärsidén motiverar medarbetarna att skapa möjligheter att 

genomföra den övergripande affärsidén. 

 

Enligt Hatch (2002, s.74-75) används metaforer för att förmedla olika perspektiv och 

gör att det är lättare att förstå en viss erfarenhet i termer av en annan genom att en likhet 

antyds mellan två företeelser som vi normalt inte anser vara likartade. En metafor kan 
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inspirera till att undersöka paralleller eller likheter mellan det som är intressant och 

något som är mer bekant. 

”Boundary systems”  

Simons (1995, s. 7, 39-41) menar att ”boundary systems” sätter gränser som är baserade 

på en riskbedömning. Individerna i organisationen söker möjligheter som skapar värde 

och bemästrar hinder, dessa förmedlas sedan vidare genom ny information och nya 

situationer. Strategi handlar om vad som ska göras, och inte göras och med detta system 

klargörs och kommuniceras de strategiska valen i termer av önskad marknadsposition. 

Tuomela (2005, s. 300) anser att de finansiella måtten i detta system indikerar om 

finansiella risker och de icke-finansiella måtten ger uttryck för strategiska gränser.  

”Diagnostic control systems” 

Simons (1995, s. 7, 59-90) skriver att ”diagnostic control systems” används för att 

motivera, övervaka och säkerställa att målen uppfylls. Det är ett formellt 

informationssystem som ledningen använder för att övervaka organisationens resultat 

och korrigerar avvikelse i jämförelse med planerad prestation. Detta system behövs för 

att kommunicera och implementera strategin på ett effektivt sätt. Systemet mäter värden 

från en process, jämförelse sker mellan planerade värden och verkligt utfall och det ger 

möjligheter att ändra planerade värden. Resultat, planering och budget är de vanligaste 

”diagnostic control systems”, ytterligare finns affärsplaner, kostnadsställe budget, 

projekt övervakningssystem och standardkostnads redovisningssystem. 

 

Enligt Tuomela (2005, s. 300) kontrollerar ”diagnostic control systems” att den valda 

strategin leder till de finansiella målen i finansiella termer, och i icke-finansiella termer 

kontrolleras om strategin är hållbar och acceptabel. Simons (1995, s. 59-90) menar att 

det balanserade styrkortet är ett exempel på ”diagnostic control systems” och att den är 

en viktig del i implementeringen av strategier samt att den stödjer organisationen i 

översättningen av strategin till konkreta mål och mått. Anthony och Govindarajan 

(2004, s. 412) menar att det är olika syften med att fastställa en budget, det första är att 

finjustera den strategiska planen, samordna olika aktiviteter i organisationen och 

slutligen fördelning av ansvar till berörda chefer, och förklara för dem vad som 

förväntas av dem. Enligt Aaker (2001, s. 291) har budgeten en nyckelposition i 

ekonomistyrningen, och ett misslyckande med det arbetet kan medföra stora 
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konsekvenser.  Drummond, Ensor och Ashford  (2001, s. 277-278) skriver att strategin 

omvandlas till finansiella termer i budgetprocessen och är en kontrollmekanism, men 

den samordnar olika högprioriterade faktorer. Samuelson som skriver i Controller 

handboken (1986, s. 235-238) menar att budget enligt ”uppbyggnads-metoden” börjar 

på den lägre nivån i företaget, den har sitt utgångsläge från den strategiska planen och 

eventuella specifika förutsättningar upprättas för budgetförslaget. Budgeten diskuteras 

med de övergripande nivåerna i organisationen och når slutligen VD och styrelse. 

Budgetarbete enligt ”nedbrytningsmetoden” utgår från ledningen och VD. De 

ekonomiska målen presenteras för närmaste medarbetare till VD, de bryts sedan ned till 

ytterligare mål för deras närmaste medarbetarna och det går vidare ned till den lägsta 

nivån i organisationen. Därefter vänder processen och följer uppbyggnadsmetoden.  

 

Catasús et al. (2001, s. 1-29) skriver att nyckeltal är tal som intresserar oss och de är ett 

sammanfattande index över olika förhållanden, både overkliga och verkliga. Avsikten 

med nyckeltal är bland annat att använda dem för att kontrollera, lära, mobilisera och 

belöna. Det är viktigt att de är enkla och enkelt att förstå hur de ska förbättras, lätta att 

tolka samt lätta att jämföra över tid och rum. Carlsson (2004, s. 52, 90-92) skriver att 

omsättningsutveckling, där omsättning avser försäljningsintäkter från affärsidén, kan 

mätas genom att jämföra det nuvarande årets omsättning med föregående år eller mot 

budget. Lönsamhetsmåtten visar hur effektivt företaget utnyttjat volym, marknadsandel 

och personal för att skapa vinst. Exempel på dessa mått är, bruttomarginal, pålägg och 

vinstmarginal. Kaplan och Norton (1996, s. 67-73) omnämner att det finns fem 

generiska mått som är generella för att mäta kundnöjdhet och dessa kan användas inom 

alla branscher. Det första är marknadsandel som visar hur stor andel företaget har inom 

en given marknad och detta nyckeltal kan mätas i relativa termer av antalet kunder, 

försäljning eller antal sålda enheter. Vidare kundvärvning visar företagets förmåga att 

attrahera nya kunder och kan mätas i relativa termer och absoluta tal. Kundlönsamhet 

mäter nettovinsten från en viss kund eller ett visst kundsegment i relativa eller absoluta 

tal. Återköpsbenägenheten, som visar hur de behåller och underhåller sina 

kundrelationer och kan mätas i relativa termer. Slutligen kundtillfredsställelse mäts med 

hjälp av olika enkäter och marknadsundersökningar för att företaget skall kunna se vad 

kunder tycker är bra och dåligt. Enligt Olhager (2000, s. 20-27, 286) är det viktigt att 

skapa kortare ledtider i verksamheten. Han nämner leveransledtid och genomloppstid. 

Leveransledtid är tiden från beställning till leverans av ordern. Med ”genomloppstid” så 
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menas den totala tiden som är kopplad till produktion av en produkt eller en viss 

kvantitet av denna produkt och dessa kan delas upp i ett antal led. Dessa är förråds- eller 

inköpsledtid, produktionsledtid samt lagerledtid.  

”Interactive control systems” 

Simons (1995, s. 7, 39-41) menar att ”interactive control systems” stimulerar 

organisationens lärande och utveckling av nya strategier och idéer, samt söker 

förändringar i omvärlden, men det måste beaktas att det inte går att förutse strategisk 

osäkerhet. Det fokuserar på uppmärksamhet och dialog genom organisationen och det 

föredrar en struktur eller agenda för diskussioner samt motiverar data 

informationssamlande utanför de vanliga rutinerna. 

3.3 Konceptuell modell 

  Strategiformulering

  Strategiimplementering 

  Måluppfyllelse 

 
Strategisk 
kontroll och 
förändringar 
 
Beliefs-system 
 
Boundary-system 
 
Diagnostic-
control system 
     Budget 
     Nyckeltal 
 
Interactiv-control 
system  

 
Organisations- 
struktur/ 
inflytande 
 
Organisation 
Medarbetare 
  
Ledarskap  
 
”Empowerment” 
Målstyrning 
 
Organisations 
kultur 
 

Strategiimplementering  

 
Figur 7 – Strategiimplementering. (Källa: Egen design) 

 

Vi har för den konceptuella modellen, enligt figur 7, valt viktiga faktorer som har 

påverkan på strategiimplementeringen. I teorikapitlet har vi beskrivit faktorer från två 

olika författare, Lawrence (2006, s. 24) och Dobni (2003, s. 43-46). Vi har valt att 

utveckla modellen utifrån Lawrence teori då vi ansåg att dennes begrepp var mer 

övergripande och täckte in stora delar av Dobnis terminologi. Det finns stor 

överensstämmelse mellan dessa författares syn på strategiimplementering. 
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4. EMPIRI  
I detta kapitel redovisas empirisk data som inhämtats genom intervjuer och internt 

företagsmaterial från JMB. Kapitlet inleds med en tabell som ger en översiktlig 

presentation av företaget, därefter har vi redogjort för företagets strategier och 

strategiimplementering.  

4.1 Företagsfakta 

Företagsfakta 

Företag JMB 

Vision Att vara marknadsledande på IT-lösningar till företag och organisationer 

Målsättning 

Långsiktig affärspartner inom IT-branschen, med kontinuerlig 

omsättningsutveckling 

Grundades 1998 November  

Säte Hammarby sjöstad, Stockholm 

Omsättning 300 miljoner kronor under verksamhetsåret 2006 

Vinst Rörelseresultat f.sk. 5,8milj verksamhetsåret 2006 

Antal anställda 59 st  

Ägare / Ägarandel VD / 33,3 %, Försäljningschef / 33,3 %, Affärsutvecklare / 33,3 % 

Verksamhet Leverantör av IT-produkter, tillbehör och tjänster inom fem affärsområden  

 

Tabell 1 – Företagsfakta 1

4.2 Strategiformulering  

Enligt den ekonomiansvarige så sker företagets strategiformulering hos ledningen där 

de i gruppmöten årligen går igenom företagets redan existerande vision och strategier 

och därefter gör utvärderingar. Här utvärderas bland annat strategi och affärsidé för de 

olika affärsområdena. De går igenom sin marknadssituation för att se vad de kan göra 

för att fortsätta utvecklas. Dessa utvärderingar resulterar i interna möten där ledningen 

tillsammans med medarbetarna diskuterar olika strategiska frågor och sedan utför 

eventuella modifieringar i strategin. Strategiska frågor som diskuteras handlar om hur 

företaget kan utveckla och strukturera sig för att kunna erbjuda sina kunder bättre 

helhetslösningar på IT-produkter och IT-relaterade tjänster. Det är utifrån dessa möten 

företagsledningen gör bedömningen om att eventuellt expandera och utveckla nya 

affärsområden. I dessa möten kommunicerar ledningen företagets vision och strategier 
                                                 
1 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
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utifrån ett koncept där de ser sig själva som ett fotbollslag och där de tillsammans 

jobbar med att få ett effektivt samarbete och strävar efter att uppnå resultat. JMB ses 

som deras hemarena. 

 Arenan som strävar efter resultat 

 
 

Figur 8 – Hemarenan2  

Företaget ser sig självt som ett lag där JMB är deras hemarena där de ska samarbeta 

och prestera för att uppnå resultat. De använder ”fotbollsmetaforen hemarena” där de 

lägger tyngd vid ordet ”hem” för att få medarbetarna att känna samhörighet, att det är 

deras ”hemmaplan”. 

 

Enligt VD:n framkom det att de i företaget har kundfokus som övergripande 

företagsstrategi. De anpassar sig ovillkorligt efter kundernas krav och förutsättningar 

genom att erbjuda kundunika lösningar med hög leveranskapacitet - och precision. JMB 

arbetar bland annat i skräddarsydda team, där varje kund har en egen kontaktperson.  

 

”Att anpassa verksamheten efter kundernas behov är något som vi alltid har gjort och 

fortsättningsvis kommer att göra.”3

 

Vidare förklarar ekonomiansvarig att företaget har olika affärsstrategier för varje 

affärsområde. För JMB Volym är affärsidén att de ska vara en personlig 

försäljningsportal som erbjuder företag och organisationer ett brett sortiment av 

                                                 
2 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
3 VD, JMB, intervju 2007-03-23 
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märkesoberoende IT-produkter, tillbehör och tillhörande tjänster. Målsättningen är att 

ha det bredaste sortimentet på marknaden. Här jobbar de med att varje kund ska ha en 

personlig säljkontakt som följer med kunden under hela köpprocessen för att erbjuda 

kundanpassad service och support.  

 

Service/support 

Analys- Offert- 
Försäljning 

 Finansiering 

Order

Image/preparering 

Logistik

Återvinning 

Rapportering

JMB Volym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 – JMB Volym 4

Företaget presenterar här hela sälj processen för affärsområdet JMB Volym  med hjälp 

av en ”fotbollsmetafor”, där en personlig säljare följer med hela vägen och ser till 

kundens önskemål. Processen startar med analys, offert och försäljning där säljaren 

sedan följer med genom alla aktiviteter ända fram till slutrapportering. Metaforen 

används som ett verktyg vid implementeringsprocessen för att skapa förståelse om 

relationen mellan säljare och kund.  

 

För JMB Enterprise är affärsidén att erbjuda medelstora företag och organisationer 

rådgivning och implementering av affärsstrategiska system. Målsättningen att vara 

ledande när det gäller rådgivning och implementering. Här har de delat upp tjänsterna i 

tre delar. De har IT-produkter och infrastrukturella tjänster som en del, där de erbjuder 

olika hård- och mjukvaror, och de infrastrukturella tjänsterna är bland annat att utföra 

nulägesanalyser, teknisk design, installation, service och support. Den andra delen är 

systemintegration, där de har specialkompetens via partners. Här erbjuds bland annat 

virtualisering, distribution av mjukvaror och operationell ledning och säkerhet. Den 

sista delen är drift och förvaltning där de erbjuder intelligenta tjänster via partners, som 

exempelvis selektiv outsourcing, insourcing och outsourcing samt hjälpdisk, tjänster 

                                                 
4 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
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och drift. Ekonomiansvarig förklarar att varje kund inom detta affärsområde får en 

personlig rådgivare som har helhetssyn i varje ärende och som följer med under hela 

processen. 

 Uppgradering alt. nytt system
Strategi 

Förstudie 
Workshop

 

 

JMB Enterprise

 

 Design, Lösningsförslag Drift och förvaltning 

 

Rådgivning 

 

 Investering

 

 Installation och 
driftsättning Support och service

 

Figur 10 – JMB Enterprise5

Företaget har här konkretiserat de olika delarna för affärsområdet JMB Enterprise och 

den process som kunden går igenom tillsammans med sin personlige rådgivare, som 

följer med hela vägen. Processen startar med en förstudie där de lägger upp en strategi 

för hur de ska gå tillväga, sedan presenteras lösningsförlaget till kunden som ger sina 

synpunkter. Företagets rådgivare följer sedan med kunden genom alla aktiviteter från 

installation till drift och förvaltning. Om kunden inte är nöjd med resultatet av de 

implementerade lösningarna så finns det möjlighet att uppgradera eller tillsätta ett nytt 

system, vilket leder till att processen startar om på nytt.  

 

För JMB Logistik är affärsidén att erbjuda en märkesoberoende kundunik 

logistiklösning med flera leveransalternativ för en säkrare och effektivare 

produktförsörjning. Målsättningen är att vara ledande när det kommer till 

leveranskapacitet och säkerhet. Strategin här är att erbjuda kundanpassade lösningar, 

säkra leveranser, spara tid, och lagerhållning. Enligt den IT-ansvarige så jobbar 

företaget till mestadels lagerlöst där de använder sina distributörers lager. Undantaget är 

affärsområdet JMB Logistik som är det enda affärsområdet som lagerhåller för vissa 

kunder, kundanpassad lagerhållning.  

                                                 
5 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
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Figur 11 – JMB Logistikflöde6

Ovan har vi företagets logistikflöde som styrs av affärsområdet JMB Logistik. Här 

jobbar de främst via distributörer där de inte håller eget lager då de ser varje kund som 

unik. Men däremot håller de viss kundanpassad lagerhållning där varor sampackas och 

körs ut inom tjugofyra timmar efter det att en order har mottagits.  

 

JMB Logistik 

Återtag/återköp 

Installation 

Beställningsbara produkter

Inköp

 

 

 

 

 

 

 Lagerhållning/
logistik 

 

 Rapportering/registrering Konfigurering

 

Figur 12 – JMB Logistik7

Inom affärsområdet JMB Logistik startar processen med inköp, sedan följs den av 

lagerhållning, konfigurering samt installation och återköp. Under hela processen följs 

kunden av en personlig säljare eller rådgivare för att erbjuda bästa möjliga service.  

 

På JMB Licens är affärsidén att erbjuda rådgivning kring licensfrågor och strategiska 

beslut som rör inköp och hantering av programvara. Målsättningen att ha så bred 

kompetens att man kan hantera alla typer av licensfrågor. Strategin är att erbjuda 
                                                 
6 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
7 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   

 28



kunden mervärdestjänster där de bland annat förvaltar avtal och aktiverar ”Softwar 

Assurance Benefits”. De hanterar företagets digitala tillgångar där de kontinuerligt utför 

kontroll av hårdvara, mjukvara, användare, avtal och inköp som görs. Ekonomiansvarig 

förklarar att syftet är att säkerställa att organisationen är legal och kostnadseffektiv. 

Under hela processen har varje kund en personlig rådgivare som följer med och som har 

helhetssyn på mjukvara och volymlicensavtal.  
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Figur 13 – JMB Licens8

Företaget presenterar här processen inom affärsområdet  JMB Licens, som företagets 

rådgivare har helhetssyn på och dessa delar analyseras samt följs upp tillsammans med 

kunden. Processen startar med en förstudie där de gör en behovsanalys sedan får 

kunden rådgivning samt en investeringskalkyl på deras lösningsförslag. Slutligen följs 

dessa avtal upp och övervakas av företagets personliga rådgivare.  
 

På JMB Print Solution är affärsidén att erbjuda kunden skräddarsydda 

dokumentlösningar utifrån kundens krav och önskemål, oberoende av tillverkare. 

målsättningen att vara bäst på dokumenthanteringar. Fokus ligger på säkerhet, 

smidighet och kostnadseffektivitet. Strategin är att erbjuda kompetent rådgivning och 

helhetslösningar kring dokument- och utskriftshantering. Ekonomiansvarig förklarar att 

de gör en analys av miljön för att få en optimal och kostnadseffektiv lösning. Syftet är 

att få en säker och effektiv dokumenthantering samt att säkerställa driften av 

utskriftsmiljön. Detta åstadkoms bland annat genom kryptering samt genom en 
                                                 
8 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
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detaljerad spårning ner till användarnivå. Även här har varje kund en personlig 

rådgivare som följer hela processen. 

 

 

JMB Print Solutions 

Service och support 

Analys/Lösning

Återtag/återköp 

Drift 
Uppföljning 

Implementation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 – JMB Print Solutions9

Här presenterar företaget processen inom affärsområdet JMB Print Solutions, där 

företagets personliga rådgivare analyserar och implementerar skräddarsydda 

dokumentlösningar tillsammans med kunden. Processen startar med att de analyserar 

olika lösningar som passar för den specifika kunden. Därefter implementeras lösning 

och följs upp av rådgivaren för att erbjuda service och support. Om lösningen inte blivit 

lyckad så har kunden möjlighet att göra återköp.  

 

Enligt IT-ansvarig så jobbar företaget medvetet med att skilja sig från andra 

konkurrenter som levererar IT-lösningar till företagsmarknaden. Företaget skiljer sig 

främst genom sin kundservice. JMB lägger stor vikt vid sina medarbetare som de ser 

som den absolut viktigaste resursen i företaget. Medarbetarna är i daglig kontakt med 

sina kunder och här skiljer de sig från sina konkurrenter genom att vara lyhörda, 

engagerade och vara bra på att tolka och tyda kundernas signaler och affärsbehov i ett 

tidigt skede.  

 

”Det är det personliga mötet och samtalen som utgör grogrunden till JMB:s 

affärsverksamhet.”10

                                                 
9 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
10 IT-ansvarig, JMB, intervju 2007-03-26 
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Säljare A förklarade att företaget har servicefokus som strategi. Att hela tiden erbjuda 

kunder tjänster och produkter som motsvarar deras förväntningar. Säljare B menade att 

företaget har kundfokus som primär strategi. Att anpassa sig efter kunden och göra allt 

vad de kan för att få en nöjd kund.  

 

”Vi jobbar med kundfokus i alla led, från ledning ner till lagret.” 11

 

Av intervjuerna med säljare A och B framkom det att företaget rent formellt har 

visionsmöten varje år, där de går igenom företagets vision och strategi utifrån ett internt 

företagsmaterial, där ledningen illustrerar företaget som ett lag. Genom visionsmöten 

och återkoppling via interna möten samt medarbetarsamtal anknyts medarbetarna till 

företagets vision och värderingar. Här förs diskussioner och personalen får möjlighet att 

vara med och påverka utformningen av strategierna.  

 

Vidare förklarade säljare A att de utöver dessa möten blir påminda om företagets vision 

och strategi dagligen, vilka är att de ska bli bäst på IT-lösningar samt ha kundfokus, 

genom interaktionen de har med sina arbetskollegor. Här pratas det bland annat om 

kunder, olika problem, lösningar, priser, lagerinformation, med mera och där de hela 

tiden har kundfokus som utgångspunkt. 

 

Av företagets internmaterial framgår det att deras vision är att bli marknadsledande när 

det gäller IT-lösningar till företag och organisationer. Målsättningen för företaget som 

helhet är att etablera sig som en långsiktig affärspartner inom IT samt att vara bäst när 

det gäller service och kvalitet. De strävar efter att bli en totalleverantör inom IT. 

Strategin för att uppnå sin målsättning ligger i att de hela tiden jobbar med kundfokus 

där service och kvalitet eftersträvas i alla led både inom och utom organisationen.  

4.3 Strategiimplementering  

Enligt ekonomiansvarig så implementerar företaget sina strategier bland annat genom 

att påverkar företagskulturen och omgivningen på ett sätt som uppmuntrar och stödjer 

deras strategier. Genom regelbundna interna möten går ledningen igenom olika 

strategiska inriktningar, där företagets struktur diskuteras för att utvärdera om de 

behöver utveckla nya affärsområden för att få bättre IT-lösningar eller om de behöver 
                                                 
11 Säljare B, JMB, intervju 2007-03-29 
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utveckla de redan existerade affärsområden annorlunda. Genom diskussionerna skapar 

de ett kollektivt tänkande och agerande inom företaget. Syftet med dessa möten är att 

göra alla medvetna om företagets målsättningar, samt att få medarbetarna att känna sig 

delaktiga och betydelsefulla. Ekonomiansvarige förklarar att syftet med att 

kommunicera företaget ur ett lagsammanhang är att skapa en känsla av delaktighet hos 

medarbetare där alla ska känna att de hör till laget och är betydelsefulla för att företaget 

ska få framgång. Kundfokus som är en viktig del i företagets strategier, är ett nyckelord 

som de utgår ifrån i dessa möten. Vidare så går de i dessa möten igenom företagets 

kärnområde och ser vilka faktorer de kan utveckla. Under 2006 utvecklades 

affärsområdena JMB Enterprise och JMB Licens som ett resultat av många givande 

internmöten.  

 

Enligt VD:n är JMB:s främsta kärnkompetens att ha hög produktkännedom inom IT-

branschen, och att medarbetarna har hög kunskapsnivå vilket leder till att företaget kan 

erbjuda varje kund optimal rådgivning som passar deras situation bäst.  

 

IT-ansvarig förklarar att företaget genomför regelbundna kundundersökningar. Dessa 

kundundersökningar är ”outsourcade” och sköts av konsultföretag. Syftet med dessa 

undersökningar är att JMB hela tiden ska följa upp om kunderna är nöjda med servicen 

de fått, samt att de ska hänga med i kundernas skiftande efterfrågan, vilket är viktigt för 

att kontinuerligt skapa kundvärde.  

 

”Kundundersökningarna visar oss vad som är av värde för kunden.”12

 

Enligt ekonomiansvarig jobbar företaget med målstyrning i form av budgeterad 

försäljning, som resulterar i provisionsersättningar på säljnivå. JMB budgeterar för varje 

affärsområde, där de tar hänsyn till marknadssituation, efterfrågan och 

konkurrenssituation. Utöver detta arbetar medarbetarna i de olika affärsområdena 

självständigt och de strävar efter att ha en decentraliserad organisationsstruktur, där 

JMB ständigt jobbar med relationer till medarbetare och kunder. JMB erbjuder 

exempelvis goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter för personalen, vilket är en 

viktig del i strategiimplementeringen, då medarbetarnas kompetens är avgörande i ett 

                                                 
12 IT-ansvarig, JMB, intervju 2007-03-26 
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serviceföretag/IT-företag. Vid intervjun med ekonomiansvarig framkom det att 

företaget inte har något speciellt system för att mäta företagets prestationer. De har 

heller inget speciellt system för att bestämma kompensationsutdelning till de anställda 

utöver att den är baserade på budgeterad försäljning och ger ut provisionsersättning på 

säljnivå. Däremot så ger de gemensam kompensation för alla medarbetare i form av 

regelbundna firmafester, båtresor, utlandsresor och diverse för att skapa god stämning 

inom företaget. Detta baseras främst på att de uppnår uppsatta mål i budgeten per 

månad, kvartal och årligen. IT-ansvarig menar att företagets kvartalssamtal, 

medarbetarsamtal och interna möten också fungerar som kontrollsystem. Här går de 

igenom och diskuterar hur organisationens situation ser ut, om det exempelvis har skett 

några avvikelser från de uppsatta försäljningsprognoserna eller andra avvikelser.  

 

Vid frågan om vad som skulle kunna göras bättre i strategiimplementeringen svarade 

säljare B att informationsflödet skulle kunna förbättras. Just nu informeras 

medarbetarna mestadels från mun till mun i det dagliga arbetet, och sporadiskt genom 

email. Det finns inget strukturerat informationssystem där de anställda regelbundet 

uppdateras på kommande händelser, olika upphandlingar som pågår och annan liknande 

information.  

4.3.1 Organisationsstruktur och inflytande      

Enligt IT-ansvarig så jobbar förtaget främst med en decentraliserad 

organisationsstruktur, där de har delat upp företaget i olika affärsområden. De har delat 

upp organisationen på fem affärsområden; JMB Volym, JMB Enterprise, JMB Logistik, 

JMB Licens och JMB Print Solution, där dessa enheter jobbar självständigt och fattar 

egna beslut om saker som berör deras områden. Varje affärsområde har sin egen 

affärsidé och jobbar utefter uppsatta målsättningar, för att på bästa sätt utnyttja alla 

medarbetares kunskap och kompetens. Företaget har som en av sina viktigaste strategier 

kundfokus som ledstjärna, där de ovillkorligt anpassa sig efter kundernas krav och 

förutsättningar. För att åstadkomma detta så ser de den decentraliserade strukturen som 

en nödvändighet för att möjliggöra flexibiliteten i organisationen samt stärka 

medarbetarnas ansvarskänsla och motivation.  

 

På bilden nedan har vi tagit fram en illustration som företagsledningen använder vid 

visionsmöten för att tydliggöra organisationsbilden till sina medarbetare och 
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samarbetspartners. Här förklarar IT-ansvarig att de olika affärsområdena ska ses som en 

del av ett lag som ska jobba tillsammans för att uppnå företagets målsättningar. De är 

alla viktiga delar för företagets framgång.  
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Figur 15 – JMB:s Affärsområden i samspel13

 

Utöver detta så har företaget också centraliserade delar i organisationen. Enligt 

ekonomiansvarig så är det främst avdelningarna ekonomi, inköp, marknadsföring och 

IT.  

 

Enligt VD:n värderar JMB sina medarbetare högt i företaget. De jobbar hårt för att 

förvalta sin personal och skapa en trevlig arbetsmiljö, så att de kan behålla och rekrytera 

de bästa medarbetarna. Detta gör de främst genom att erbjuda medarbetarna god 

kompetens och utbildningsmöjligheter. Vid rekrytering och nyanställning fokuserar 

företaget på den tilltänkta medarbetarens personlighet, kunskap och karaktär. Detta 

anser VD:n som den viktigaste faktorn när anställningsbeslut ska tas. De strävar efter att 

ha folk som är positiva målmedvetna, serviceorienterade, och som passar in i 

”familjen”. De jobbar hårt för att skapa en familjestämning inom företaget där alla ska 

känna sig delaktiga i företaget, och därmed öka motivationen hos medarbetarna. Detta 

görs bland annat genom att ha regelbundna tillställningar tillsammans med 

medarbetarna, dessa tillställningar varierar, kan vara fester, resor, olika former av 

                                                 
13 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
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tävlingar och medarbetarna får vara med att hitta på nya saker att göra. Detta skapar god 

stämning i företaget. Samtidigt har de även en avslappnad atmosfär i företaget vilket 

både säljare A och B instämmer i. Säljare A förklarar att stämningen i företaget är som 

”natt och dag” från hans tidigare arbetsplats. Ett exempel som togs upp var frågan om 

ledighet. Hos JMB kan han ta ledigt nästan när som helst utan att vara orolig att behöva 

förklara sig något närmare för sina chefer. Enligt VD så är syftet med detta att skapa 

förtroende och tillit mellan företaget och medarbetarna, de vill visa de anställda att 

ledningen har förtroende för dem både inom och utom arbetet, vilket skapar en god 

stämning och relation till medarbetarna. Hittills förklarar VD: n att detta har fungerat 

bra, och att ingen anställd, så vitt han vet, har missbrukat deras förtroende, vilket var 

farhågorna de såg med denna filosofi. Medarbetarnas engagemang och motivation är 

avgörande för företagets framgång och konkurrenskraft. Därför är den individuella 

utvecklingen och välbefinnandet hos medarbetarna ett högt prioriterat område inom 

företaget.  

 

”Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs”14

 

Enligt IT-ansvarig befinner sig JMB i en bransch där det ställs höga krav på kunskap 

och ledningen utvärderar kontinuerligt medarbetarnas arbetssituation. De analyserar 

årligen företagets situation och beslutar därefter om hur många medarbetare företaget 

behöver och kommer att behöva framöver. Vidare vilka kvalifikationer och kompetens 

de har, och vilken som kommer att behövas i framtiden, ska de utveckla kompetensen 

själv eller ska de köpas in samt när och var de ska placeras. Företaget har de senaste 

åren haft goda år och efterfrågan på marknaden har varit hög, vilket har tvingat 

ledningen att göra sina utvärderingar med kortare intervaller och bland annat anställa 

fler än de planerat från början.  

 

Enligt ekonomiansvarig så är medarbetarnas beteende betydelsefullt då företaget har 

kundfokus. De strävar efter att ha medarbetare som är kunniga, engagerade, nyfikna, 

flexibla, positiva och innovativa. Men viktigast av allt så vill företaget ha medarbetare 

som brinner för personliga möten och samtal. Ledningen analyserar kontinuerligt vilket 

beteende som skapar ett värde, samt vilket som är skadligt för strategin. Detta görs 

                                                 
14 VD, JMB, intervju 2007-03-23 
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genom enkätundersökningar som årligen skickas ut till kunder, leverantörer och andra 

samarbetspartners där de ställer några nyckelfrågor om vad hos deras service som har 

varit bra, mindre bra och dåligt. På detta sätt får de återkoppling om vad som fungerar 

inom företaget och vad som behöver förbättras.  

 

Av företagets interna material framgår det att företaget vill ha medarbetare som har 

förmågan att ta sig vidare i sin utveckling av egen kraft. Ekonomiansvarig förklarar att 

varje medarbetare får en individuell kompetensutvecklingsplan, som skapas tillsammans 

med ledningen utifrån dennes egna mål och visioner. Sedan får medarbetarna feedback 

på det de uträttat utöver utvecklingssamtalen som sker en gång per år. På detta sätt 

tillsammans med olika utbildningsmöjligheter så ges medarbetarna möjlighet att 

utveckla sig individuellt, vilket ökar motivationen samt är en tillgång för företaget. 

Syftet med dessa utvecklingsmöjligheter är att skapa goda arbetsförutsättningar, som de 

hoppas ska föda kontinuerlig motivation att ta sig framåt.  

4.3.2 Ledarskap 

Enligt IT-ansvarig har företaget blivit tvunget att delegera ut beslutsfattandet i 

organisationen på grund av företagets situation, där konkurrensen ständigt ökar och 

förändringar sker med korta mellanrum. Det är detta som har resulterat i att företaget 

har delat upp sin verksamhet i olika affärsområden. På detta sätt får de utnyttja flera 

medarbetares kompetenser, och de kan vara mer flexibla samt anpassa sig bättre efter 

kunden. 

Inom företaget håller de kontinuerliga team-möten och internmöten där ledningen 

tillsammans med medarbetare från de olika affärsområdena diskuterar olika behov och 

problemställningar. IT-ansvarig menar att dessa möten är tänkta att vara öppna forum 

där medarbetarna tillsammans med ledningen ska ha möjlighet att föra fram konstruktiv 

kritik, synpunkter och problemlösningar till varandra.  Syftet med dessa möten är att de 

ska bygga upp ett samarbete mot gemensamma mål.  

 

Enligt ekonomiansvarig så jobbar företaget med målstyrning i form av budgeterad 

försäljning, omsättning, lönsamhet och kostnader. Detta arbetssätt är tänkt att ge 

medarbetarna större frihet. De olika affärsområdena får jobba fritt, men styrs med hjälp 

av företagets strategiska ramar och målsättningar.  
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4.3.3 Organisationskultur 

Ekonomiansvarig har ovan förklarat att företaget implementerar sina strategier genom 

att bland annat skapa en företagskultur som uppmuntrar och stödjer deras strategier. 

Detta görs genom regelbundna interna möten och medarbetarsamtal, där ledningen går 

igenom olika strategiska inriktningar och skapar ett kollektivt tänkande och agerande 

inom företaget. På dessa möten kommunicerar företaget utifrån konceptet att de är ett 

fotbollslag. Syftet med detta synsätt är att visa medarbetarna att de ses som viktiga 

spelare inom företaget, där deras samarbete med varandra är viktigt för att företaget ska 

kunna uppnå sina målsättningar. Vidare jobbar de med att skapa en omgivning där alla 

ska känna en tillhörighet och delaktighet inom företaget, där de har en avslappnad 

familjeliknande stämning mellan varandra. Detta åstadkoms som nämnts ovan genom 

olika tillställningar som arrangeras regelbundet, vilket leder till att medarbetarna och 

ledningen lär känna varandra bättre.  

 

Enligt IT-ansvarig så förmedlar ledningen en kultur där kvalitetstänkandet ska präglas i 

alla delar av verksamheten. JMB har en kvalitetspolicy där målet är att uppnå högsta 

kundtillfredsställelse. Kundfokus som är verksamhetens ledstjärna, vilket har varit 

återkommande i denna studie, ligger som en bas i JMB:s kultur. Kundtillfredsställelsen 

mäts genom kundundersökningar som utförs årligen, samt genom den dagliga 

personliga kontakten medarbetarna har till kunderna. IT-ansvarig menar att eftersom det 

är kunderna som upplever företagets produkter, service, kunnande och personalen så är 

kvalitetsbegreppet en avgörande faktor för företagets överlevnad.  

 

”Målet är att uppnå högsta kundtillfredsställelse.”15

4.3.4 Strategisk kontroll och förändringar 

Enligt VD:n jobbar företaget kontinuerligt med att kommunicera ut organisationens 

riktning och skapa en tydlig medvetenhet över organisationens kärnvärden genom 

interna möten, medarbetarsamtal och årsmöten. Detta görs genom interna möten där 

företaget kommunicerar ur ett lagsammanhang där de använder en ”fotbollsmetafor” 

som beskriver hur de ska samarbeta och samverka tillsammans. Syftet med detta är 

                                                 
15 IT-ansvarig, JMB, intervju 2007-03-26 
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enligt VD:n att ge alla i organisationen en klar bild av vad de vill uppnå i företaget, och 

vilken marknadsposition de strävar efter, samt att inspirera medarbetarna. 

 

Enligt ekonomiansvarig börjar budgetarbetet hos ledningen, som fastställer budgeten för 

varje affärsområde. Därefter presenterar ledningen vad som förväntas av medarbetarna 

och de ekonomiska målen presenteras närmare. Inför varje nytt verksamhetsår 

sammanställer de en omsättningsbudget, försäljningsbudget, lönsamhetsbudget och 

kostnadsbudget mot vilka de sedan analyserar avvikelser. De budgeterar för varje 

affärsområde som därefter får jobba självständigt efter målstyrningskonceptet, där de 

ska uppnå de uppsatta målsättningarna. Vidare använder de försäljningsbudgetar för att 

följa upp varje säljares utveckling.  

 

IT-ansvarig förklarar att ramarna för budgeten sätts hos ledningen men att säljare och 

försäljningschefer tillsammans i kvartalsmöten går igenom kvartalet som har gått och 

det kommande kvartalet. Här granskas de uppsatta målen i form av omsättning och 

lönsamhetsutveckling. Dessa diskuteras sedan för att säkerställa att målen är realistiska 

och uppnåbara. Resultatet av dessa möten tar försäljningschefen sedan med sig till 

företagets regelbundna interna möten med ledningen.  

 

Vidare förklarar ekonomiansvarig att företaget både använder finansiella och icke-

finansiella nyckeltal för att kontrollera och följa upp företagets utveckling. Några av 

företagets finansiella nyckeltal är bland annat omsättningsutveckling, som regelbundet 

följs upp för varje affärsområde, vidare mäter de lönsamheten för varje affärsområde, 

leverantör samt varumärke. Omsättningsbudgeten är speciellt viktig för att se hur varje 

affärsområde utvecklas, samt hur företaget som helhet utvecklas. Omsättningsbudgeten 

bryts ned och periodiseras på årsbasis, månadsbasis, samt även veckovis för att de ska 

följa med utvecklingen och hitta avvikelser på ett tidigt stadium. Inom företaget råder 

det en stark fokusering på just omsättningsutvecklingen, samt även 

bruttovinstutveckling och det råder en tävlan mellan de olika affärsområdena, då de 

fokuserar på dessa nyckeltal när de jämför sig mot varandra. Det är prestigefyllt att vara 

bäst inom företaget.  
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Figur 16 – JMB:s Omsättningsutveckling16

Omsättningsutveckling JMB,  från 19 miljoner år 1998 till 300 miljoner år 2006 

 

De mäter också nettovinst per kundgrupp, där de har delat in kunderna i olika 

kategorier. Bland annat har de ”guldgruppen” som är den högst prioriterade, sedan har 

de grupp A, B och C. Kunderna delas in i dessa grupper bland annat baserat på hur högt 

de värderar kunden, hur stor kunden är, om det är en potentiell storkund och hur mycket 

de omsätter åt företaget. Exempel på ”guldkund” hos JMB är Vattenfall. Utöver detta 

följer de också upp företagets marknadsandel och återköpsbenägenheten hos kunderna. 

Att följa återköpsbenägenheten förklarar ekonomiansvarig är en viktig del för JMB, då 

de strävar efter att uppnå långsiktiga samarbeten med sina kunder.  

 

”De långsiktiga samarbetena är en av våra viktigaste framgångsfaktorer”.17

  

Enligt IT-ansvarig så är företagets viktigaste nyckeltal och mått de som är av icke-

finansiell art. Här nämner han främst mätning av kundtillfredsställelsen. Företaget 

anlitar externa konsultföretag för att mäta kundtillfredsställelsen. Detta görs regelbundet 

för att de hela tiden ska vara uppdaterade på kundernas skiftande efterfrågan samt se 

vad de är nöjda och mindre nöjda med inom företaget. Vidare förklarar IT-ansvarig att 

organisationens lärande i huvudsak består av den respons de får från anställda, kunder, 

leverantörer och andra samarbetspartners, samt via olika undersökningar som görs av 

anlitade externa konsultföretag.  

                                                 
16 VD, JMB, Internt företagsmaterial, intervju 2007-03-23   
17 Ekonomiansvarige, JMB, intervju 2007-03-19 
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5. ANALYS 
I detta avsnitt presenteras analysen, där vi gör en jämförelse mellan teori och det som 

uppmärksammats i fallstudien gällande företagets strategiimplementering. Analysen 

utgår ifrån den konceptuella modell vilken här är försedd med rubriknummer för att 

göra kopplingarna mer överskådliga för läsaren. 

  

  5.1 Strategiformulering 

  5.2 Strategiimplementering

  5.3 Måluppfyllelse 

 
5.3.1 Strategisk 
kontroll och 
förändringar 
 
Beliefs-system 
 
Boundary-system 
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system 
 
     Budget 
     Nyckeltal 
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5. JMB: s strategiimplementering 

 
 

Figur 17 – JMB:s Strategiimplementering. (Källa: Egen design) 

5.1 Strategiformulering 

Under studien har det framkommit att JMB har som vision att bli marknadsledande när 

det gäller att erbjuda IT-lösningar till företag och organisationer. De har som 

målsättning att etablera sig som en långsiktig affärspartner inom IT-branschen samt att 

ha en kontinuerlig omsättningsutveckling. När vi ställde frågan om vad JMB har som 

övergripande strategi fick vi av VD: n, svaret kundfokus. Detta var också något som 

framkom ur det interna företagsmaterial som vår grupp har fått ta del av, vilken 

företagsledningen har utnyttjat för att kommunicera sin strategi i organisationen. Porter 

(2005, s. 14) skriver att när ett företag formulerar sin strategi görs vissa val, exempelvis 

vilka behov de ska tillfredsställa och vilka kunder företaget vill nå. Porter (1998, s. 11-

18) skriver vidare att det finns två grundläggande typer av konkurrensstrategier, låga 

kostnader och differentieringsstrategi, utifrån dessa kan härledas tre generiska strategier, 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering enligt figur 3, se teoriavsnitt. Porter 
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(1987, s. 43-58) menar att ett företag som delat in sin verksamhet i olika affärsområden 

behöver använda två olika nivåer på strategi, dels företagsnivå och affärsområdesnivå. 

Ett företag kan välja företagsstrategi genom olika inriktningar, bland annat genom att 

identifiera relationerna mellan affärsenheter, eller att välja ett kärnområde som skall 

vara basen för företagsstrategin inom samtliga affärsområden. 

 

Företagsnivå JMB 

Målsättning Långsiktig affärspartner inom IT-branschen, med kontinuerlig omsättningsutveckling 

Strategi Differentieringsfokus 

Fokus Service och kvalitet i alla led 

 

Tabell 2 – Företagsnivå18

 

Vi har kommit fram till att JMB:s strategi på företagsnivå är differentieringsfokus, där 

de skiljer sig från sina konkurrenter genom att erbjuda helhetslösningar på IT-produkter 

och IT-relaterade tjänster. Differentiering uppnås även genom optimal rådgivning som 

ges av medarbetare med hög kunskapsnivå. Detta helhetsåtagande leder till att kunderna 

kan fokusera mot sina egna kärnområden och undviker därmed tidskrävande 

kommunikation med flera samarbetspartner. Fokuseringsstrategin innebär att JMB 

vänder sig till företag och organisationer. Genom att använda fokuseringsstrategin kan 

JMB utveckla specialiserade affärsområden som har branschkännedom, vilket bidrar till 

snabba och flexibla kundlösningar med hög kvalitet. Vi har kommit fram till att IT-

kunskap är den gemensamma nämnaren mellan JMB:s affärsenheter vilket vi även ser 

som deras kärnkompetens. Något vi saknar i JMB:s företagsstrategi är att de inte 

beskriver sina kärnområden vilket skulle kunna bidra till ett gemensamt utnyttjande av 

yrkesskicklighet¸ aktiviteter och kunskap. 

 

Lawrence (2006, s. 18-23) skriver att företagsstrategin går tvärs igenom hela 

organisationen och fokuserar på portföljledarskap, divisionalisering och resurser.  

Enligt Mintzberg och Quinn (1998, s. 83-86, 347-351) kan strategi-

formuleringsprocessen delas upp i 5 steg. Dessa är hur kärnaktiviteten lokaliseras, delas 

upp i funktionella delar, bearbetas, expanderas vertikalt eller horisontellt och slutligen 

skall kärnaktiviteten följas upp, sammanställas och utvärderas. JMB har valt att jobba 

nära slutkunden vilket vi tolkar som ”downstream business strategy” som är en del i 

                                                 
18 JMB:s Internt företagsmaterial, 2007-03-29 
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flödeskedjan där de maximalt kan utnyttja sin kärnkompetens. Företagsledningen vill 

inom denna del i flödeskedjan växa organisatoriskt och skapa flexibla kundlösningar 

genom att lokalisera och vidareutveckla både nya och befintliga affärsområden inom 

företagets kärnkompetens. JMB Enterprise och JMB Licens är exempel på en 

horisontell expansion där de utvecklat två nya affärsområdena utifrån företagets 

kärnkompetens. Företagsledningens avsikt är att utöka, analysera och förvalta 

affärsområdena för att skapa konkurrenskraft. Detta portföljledarskap bidrar till 

helhetslösningar som skapar mervärde åt kunden. JMB har delat upp verksamheten i 

olika affärsområden där företagsledningen kan allokera resurser till det enskilda 

affärsområdet, dessa resurser kan vara specialiserade IT-experter eller IT-utrustning. 

När de samlar alla specialister i olika affärsområden skapas tydlighet och en fokuserad 

kunskapsbas.   

 

Affärsnivå JMB Volym  

Målsättning Att erbjuda det bredaste sortimentet  av IT- produkter, tillbehör och tjänster.  

Strategi Kostnadsfokus 

Fokus Helhetsåtagande 

  

Affärsnivå JMB Enterprises  

Målsättning Att vara ledande när det gäller rådgivning och implementering av affärsstrategiska system  

Strategi Differentieringsfokus 

Fokus Flexibel och effektiv IT- infrastruktur 

  

Affärsnivå JMB Logistiks  

Målsättning Att vara ledande när det kommer till leveranskapacitet och säkerhet.  

Strategi Differentieringsfokus 

Fokus Snabb och säker leverans 

  

Affärsnivå JMB Licens  

Målsättning Att ha så bred kompetens att man kan hantera alla typer av licensfrågor 

Strategi Differentieringsfokus 

Fokus Rådgivning och vägledning 
  
Affärsnivå JMB Print Solutions  

Målsättning Att vara bäst på dokumenthanteringar 

Strategi Differentieringsfokus 

Fokus Säkerhet, smidighet och kostnads effektivitet 

 

Tabell 3 – Affärsnivå19

 
Enligt ekonomiansvarig har företaget olika affärsidéer och affärsstrategier för varje 

affärsområde. Det gemensamma för de olika affärsområdena är att de har kundfokus 
                                                 
19 JMB:s Internt företagsmaterial, 2007-03-29 
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som utgångspunkt. Genom vår studie har vi kommit fram till att affärsområdet JMB 

Volym har kostnadsfokus som affärsstrategi då de erbjuder produkter från flera olika 

leverantörer och kan därmed erbjuda kunden en kostnadseffektiv helhetslösning. Då de 

inte är bundna av någon specifikt märkesleverantör kan de bli mer kostnadseffektiva. 

Affärsområdet JMB Enterprises har differentieringsfokus som affärsstrategi där de 

jobbar med certifierade säljare med hög kunskap och bred erfarenhet. JMB Logistik har 

differentieringsfokus som affärsstrategi, där de jobbar med kundanpassade lösningar 

som både lagerhållning och lagerlösa leveransalternativ för säkrare leveranser. JMB 

Licens har differentieringsfokus som affärsstrategi, där de utmärker sig med sitt 

helhetstagande över licenshantering samt genom att de har ett nära samarbete med alla 

kända tillverkare och distributörer. Detta leder till att de är uppdaterade på den senaste 

utvecklingen av licens och avtal. JMB Print Solutions har differentieringsfokus som 

affärsstrategi med personlig rådgivare, kompetent rådgivning och kundanpassade 

helhetslösningar kring dokument- och utskriftshantering.  

 

JMB Funktionellnivå JMB 

Målsättning Högsta kundnöjdhet 

Strategi Differentieringsfokus, (JMB Volym, kostnadsfokus) 

Fokus Kundfokus 

 

Tabell 4 – Funktionellnivå20

 
Enligt denna studie anser vi att företaget jobbar med kundfokus på funktionell nivå där 

de erbjuder kundunika lösningar med hög leveranskapacitet och precision. Här 

eftersträvas service och kvalitet i alla led och detta implementeras genom att arbeta i 

skräddarsydda team, där varje kund har tillgång till en egen kontaktperson som följer 

med genom hela köpprocessen. Studien har lett oss fram till att företaget inte har en klar 

förståelse av skillnaden mellan vad som är företags-, affärs- eller funktionell strategi. I 

våra intervjuer ställde vi tydligt frågan, vad är företagets övergripande strategi? Det svar 

vi fick på samtliga nivåer var kundfokus. Vi ser det positivt att företaget har fokus på 

kunden då vi anser att det är en viktig faktor för att bli framgångsrik i dagens 

konkurrenskraftiga marknad. Däremot ser vi det som en svaghet att företaget inte har en 

klar förståelse om sina strategier på olika nivåer. Under studiens gång så fick vi en 

känsla av att företaget är så fokuserade på sin funktionella strategi att de inte lyckats 

formulera och tydliggöra sin företagsstrategi eller sina olika affärsstrategier. Kunskap 
                                                 
20 JMB:s Internt företagsmaterial, 2007-03-29 
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om strategi på företagsnivå samt affärsnivå är viktigt eftersom det är detta som gör 

företaget unikt och därmed skiljer företaget från sina konkurrenter. Strategin skapar 

medvetenhet och fokusering för organisationen. Detta är något JMB måste utveckla 

eftersom vi anser att strategiformuleringsprocessen är en viktig del för att få en 

framgångsrik strategiimplementering. 

5.2 Strategiimplementering 

Vi ska nedan se hur företaget går tillväga i sin strategiimplementering och därmed 

beröra faktorer som vi anser är viktiga. 

5.2.1 Organisationsstruktur och inflytande  

Organisation 

Enligt IT-ansvarig har JMB en decentraliserad organisationsstruktur. Han berättar 

vidare att JMB har delat upp verksamheten i 5 olika affärsområden för att på bästa sätt 

kunna utnyttja alla medarbetares kunskaper och kompetens. Vidare så anses denna 

struktur nödvändig för att möjliggöra flexibiliteten i organisationen samt stärka 

medarbetarnas ansvarskänsla och motivation. Enligt den ekonomiansvarige har JMB 

även en centraliserad struktur när det gäller ekonomi, inköp, marknadsföring och IT. 

Både Aaker (2001, s. 289) och Lawrence (2006, s. 18-23) menar att organisationens 

struktur är ett betydelsefullt område vid strategiimplementering, figur 4. De skriver att 

det finns både decentraliserad och centraliserad struktur och det är inte ovanligt att det 

förekommer olika kombination av dem. Vidare tar Lawrence (2006, s. 18-23) upp att 

varje affärsenhet skapar sin egen strategi, som fokuserar på produkter, service, resurser 

och konkurrenskraft samt att affärsstrategin hjälper till att implementera 

företagsstrategin genom att skapa konkurrensfördelar för hela verksamheten.  

Dobni (2003, s. 43-46) anser att kommunikation mellan och inom strategiska 

affärsenheter måste fungera under implementeringsfasen. Vi tycker det är bra att JMB 

har en decentraliserad struktur på verksamheten vilket passar vår tolkning av deras 

styrfilosofier som är ”empowerment” och målstyrning. Genom att delegera ansvar och 

sätta upp mål på företags-, affärs- och funktionsnivå kan organisationen snabbt svara på 

förändringar i omgivningen och därmed kortar ner de interna beslutsvägarna. Företagets 

möjligheter att analysera intäkter och kostnader för affärsområdena förbättras också på 

detta sätt. Vi tycker att valet av denna organisationsstruktur är ett bra sätt att 

implementera företagsstrategin, där de skiljer sig från sina konkurrenter genom 
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differentiering. De erbjuder helhetslösningar till kunderna genom att förvalta olika 

affärsområden. 

En fara med en decentraliserad organisationsstruktur är att kommunikationen mellan de 

olika affärsenheterna kan försvåras och förvanskas, vilket kan skapa problem. Detta är 

framförallt viktigt hos JMB där affärsområdena står i beroendeställning till varandra för 

att de ska kunna skapa helhetslösningar till kunderna. På grund av detta rekommenderar 

vi att enhetscheferna har kontinuerlig kommunikation med varandra för att skapa 

samförstånd och förståelse samt för att motverka suboptimering.  

 

Medarbetare 

Ekonomiansvarig berättar att företaget erbjuder personalen bra utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter, han anser vidare att medarbetarnas kompetens är en viktig del i 

strategiimplementeringen. Enligt JMB:s VD så fokuserar de på personlighet och 

karaktär vid rekrytering och nyanställning och företaget värderar sina medarbetare högt. 

De lägger stor vikt vid att förvalta och öka deras kunskaper. JMB väljer att rekrytera 

medarbetare med god kompetens, och de skapar en trevlig arbetsmiljö som de önskar 

ska leda till att de stannar kvar och kan växa och utvecklas med företaget. JMB erbjuder 

utvecklingsmöjligheter i form av olika kompetensutbildningar exempelvis utbildningar 

för att skapa goda arbetsförutsättningar som de hoppas ska föda kontinuerlig 

motivation. Storey (2001, s. 121-123, 178) skriver att viljan till framgång är av stor 

betydelse även viljan att stanna i företaget och att göra ett bra jobb. Dobni (2003, s. 43-

46) tar upp kärnkompetensen som en viktig punkt för att skapa en omgivning som 

stödjer strategiimplementeringen. Aaker (2001, s. 293-294) och Storey (2001, s 121-

123, 178) menar att uppfyllelsen av de strategiska målen påverkas av kompetensen hos 

medarbetarna. 

 

JMB använder sig av medarbetare med hög kompetens och studien visar på att JMB har 

förstått betydelsen av personalens kompetens och vikten att vidareutveckla dem. 

Eftersom JMB befinner sig i en kunskapskrävande bransch med många och snabba 

förändringar vill vi understryka vikten av kvalificerad kompetens vid 

strategiimplementeringen. Vi tror att motivationen hos medarbetarna ökar då de genom 

olika utbildningsalternativ får möjlighet att utveckla och självförverkliga sig själva.  

Företagets IT-ansvarige på JMB berättar att företaget årligen analyserar hur många 

medarbetare företaget behöver, och även vilka kvalifikationer samt vilken kompetens 
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som behövs. JMB tar också ställning till hur länge en ökad kapacitet behövs, hur de ska 

utveckla kompetensen, ska de göra det själva eller ska den köpas in, när och var 

medarbetarna ska placeras. Aaker (2001, s. 293-294) skriver, för att uppnå de önskade 

strategiska målen kan den befintliga personalens kompetens höjas eller så finns 

möjligheten att hyra in kompetens utifrån. Storey (2001, s. 121-123, 178) skriver vidare 

att en verksamhet kräver en viss personalstyrka som styrs av olika arbetsuppgifter.  

Enligt IT-ansvarig så har JMB en decentraliserade strukturen bland annat för att stärka 

medarbetarnas ansvarskänsla och motivation. VD berättar att medarbetarnas 

engagemang och motivation är avgörande för företagets framgång och konkurrenskraft. 

Raps (2004, s. 49) anser att resultatet av implementeringen av en ny strategi och 

förändringar som ska genomföras påverkas av motivationen bland de anställda. Aaker 

(2001, s. 293-294) anser att motivationen ökar när medvetenheten om verksamhetens 

gemensamma strategi och målsättning är klar för medarbetarna. 

Studien visar att motivationen hos medarbetarna är viktig vid strategiimplementeringen. 

Detta anser vi är något JMB bör jobba vidare med då medarbetarna är deras viktigaste 

resurs. Det framgick att företaget försöker öka medarbetarnas motivation genom att 

skapa delaktighet i verksamhetens aktiviteter. En risk som vi ser med medarbetare i en 

decentraliserad struktur är att de kan tilldelas för mycket eller för svåra arbetsuppgifter 

som de inte har kompetens för. Detta bemöter JMB med  hjälp av den årliga kapacitets- 

och kompetensanalysen. 

5.2.2 Ledarskap  

”Empowerment”  

IT-ansvarig berättar att beslutsfattandet har delegerats ut i organisationen för att de skall 

kunna möta snabba förändringar som sker på marknaden. De har delat in verksamheten 

i fem affärsområden, där varje område har en egen affärsidé, även en egen målsättning 

och de jobbar självständigt. På detta sätt kan alla medarbetares kunskap och kompetens 

utnyttjas till fullo vilket också leder till flexibilitet, stärkt ansvarskänsla och motivation.  

Schackleton (1995, s. 130-133, 141) skriver att ”empowerment” breddar ansvaret för 

uppgifterna och den styrfilosofin fördelar ut ansvaret och beslutsfattandet i 

verksamheten. Den kan praktiseras på både en speciell division och funktion i 

verksamheten samt, även omfattar både ledning och medarbetare. IT-ansvarig tar upp 

ett exempel från JMB:s team-möten, där ledningen tillsammans med medarbetarna från 

de olika affärsområdena diskuterar behov och problemställningar. Syftet med dessa 
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möten är att de ska bygga upp ett samarbete mot ett gemensamt mål. Dobni (2003, s. 

43-46) skriver om vikten av att skapa en förbindelse mellan medarbetarna och 

företagets vision. Schackleton (1995, s. 130-133, 141) skriver att det finns olika former 

av team-möten som ska fungera som en dialog mellan ledning och medarbetarna för att 

undvika att det exempelvis inte finns tillräcklig kompetens hos medarbetarna. Lawrence 

(2006, s. 14-24) menar att det är viktigt att kommunicera nedåt i organisationen genom 

att länka de strategiska målen med de dagliga arbetsuppgifterna, enligt figur 4 och 5.  

I studien har vi kommit fram till att företagsledningen använder ”empowerment” som 

en av styrfilosofierna för att leda företaget. Vi tycker att ”empowerment” passar bra på 

JMB då de har en decentraliserad organisationsstruktur, jobbar i en omgivning med 

snabba förändringar och har medarbetare med hög kompetens. På detta sätt skapas korta 

beslutsvägar, flexibilitet, stärkt ansvarskänsla och motivation. Men vi menar vidare att 

en svårighet med ”empowerment” kan vara att nå ut till alla nivåer i organisationen. 

Detta är en avgörande faktor för strategiimplementeringen som bygger på ett 

samförstånd mellan företags-, affärs- och funktionsnivåerna inom organisationen. JMB 

har löst detta på ett bra sätt genom att jobba med interna möten, metaforer, budget, 

nyckeltal och olika kontrollsystem. 

 

Målstyrning 

Den ekonomiansvarige berättade att JMB använder sig av olika budgetar som 

periodiseras på årsbasis, månadsbasis och veckovis. Ledningen använder budget och 

målstyrning för att styra JMB och dess affärsområden. Affärsområdena och deras chefer 

jobbar därefter självständigt efter målstyrning där de ska uppnå de uppsatta 

budgetmålen. Budgeten används också för att följa upp varje säljares resultat. 

Ytterligare ett exempel på målstyrning inom JMB är deras logistikflöde, enligt figur 11. 

På JMB Logistiks funktionella nivå är målsättningen att leverera varor till kunden inom 

tjugofyra timmar. JMB har ett kompensationssystem med firmafester, båtresor och 

utlandsresor, detta faller ut när budgetmålen är uppfyllda. Drucker (1976, s. 17-19) 

skriver att målstyrning fokuserar på mål som ska uppnås och den fokuserar även på 

strategier, prioriteringar och resursfördelningar. Resultatet av denna styrform är att 

producera ansvar och engagemang inom organisationen som leder till en självkontroll 

för ledningen och medarbetarna. Lindvall (2001, s. 148-151) menar att målstyrning 

skapar en större frihet för medarbetarna och de styrs av uppsatta strategiska ramar.  
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I studien framkom det att företagsledningen har valt att använda målstyrning som 

styrform för att nå de övergripande strategiska målen som är att vara en långsiktig 

affärspartner inom IT-branschen med en kontinuerlig omsättningsutveckling. 

Företagsledningen använder också budget på både företags-, affärs- och funktionsnivå 

för att implementera strategin i organisationen. Detta sker genom att ledningen 

formulerar budgetmål för de olika affärsområdena som ligger i linje med företagets 

strategi. Genom målstyrningsfilosofin ligger det på medarbetarna att uppnå de uppsatta 

budgetmålen. Vi anser att när företagsledningen formulerar och fokuserar mot 

strategiskt viktiga mål är detta ett bra sätt att implementera den valda strategin i 

organisationen. Enligt vår mening skapar målstyrning fokusering under frihet, vilket är 

vad JMB behöver för att implementera sin strategi samtidigt som omgivningen kräver 

snabbhet och flexibilitet i organisationen. Kompensationsutdelning är ett bra sätt att få 

organisationen att både engagera och fokusera sig mot strategiskt viktiga mål vilket är 

en viktig punkt i strategiimplementeringen. 

5.2.3 Organisationskultur  

Enligt ekonomiansvarig skapar företaget ett kollektivt tänkande och agerande genom 

sina interna möten, där de presentera företaget och dess medarbetare som en del av ett 

fotbollslag vilket ökar samhörigheten inom verksamheten. På detta sätt skapas ett klimat 

som ökar medarbetarnas motivation och ansvarskänsla, vilket leder till att de får ett 

tänkande och agerande som stödjer JMB:s strategiimplementering och kärnvärden. 

Deras strategi är främst differentieringsstrategin där de skiljer sig från sina konkurrenter 

genom att erbjuda olika helhetslösningar inom IT.  I företagskulturen ligger företagets 

olika kärnvärden som kundfokus och kvalitetspolicy för att JMB ska uppnå högsta 

kundtillfredsställelse. 

 

Dobni (2003, s. 43-46) menar att kulturen påverkar strategiarbetet och att strategin 

finner ett stöd i kulturen. För att stödja strategiimplementeringen måste företaget skapa 

en anpassning mellan kultur, strategi och omgivningen. Aaker (2001, s. 294-295) 

skriver att kultur innefattar tre faktorer, övertygelse som definierar företagets prioritet, 

normer och beteenden, samt symboler och aktiviteter. Den första faktorn, prioritet, kan 

vi koppla till vad den IT-ansvarig berättade, att JMB förmedlar en kultur där kundfokus 

med kvalitetstänkandet ska präglas i alla nivåer i verksamheten, och därigenom uppnå 

högsta kundtillfredsställelse. Den andra faktorn normer och beteenden, kopplar vi till 
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företagets interaktion med sina kunder. På företagets interna möten lägger ledningen 

inte ut några specifika regler för hur de anställda ska agera och bete sig gentemot sina 

kunder. Däremot lägger de stor vikt vid kundfokus och kvalitetstänkande som leder till 

att det skapas normer för hur medarbetarna ska förhålla sig till kunderna. På detta sätt 

påverkar ledningen företagskulturen och omgivning så att den stödjer 

strategiimplementeringen.  

 

Den tredje faktor, symboler och aktiviteter, kopplar vi till företagsledningens 

strategiimplementeringsmetafor vilken ledningen kommunicerar ut med under de 

interna företagsmötena. I vår studie framgick det att ledningen endast använder 

fotbollsmetaforen som ett kommunikationsverktyg för att förmedla ett gemensamt 

tänkande, där alla ska ha en tydlig förståelse av vad företaget vill uppnå samt deras 

viktiga kärnområden. Vi har tolkat de faktorer som ledningen vill framhäva med detta 

kommunikationssätt som bland annat, kunskap, kompetens, rätt person på rätt plats, alla 

medarbetare är viktiga, kommunikation, socialt tänkande samt laganda. För att på ett 

bättre sätt implementera strategin med hjälp av ”fotbollsmetaforen” i organisationen 

skulle vi vilja föreslå att ledningen går till väga på följande sätt. Företaget bör vid ett 

seminarie dela upp medarbetarna i mindre grupper för att utveckla en kreativ diskussion 

om normer, värderingar och beteende inom företagets organisationskultur. I detta 

diskussionsforum kan företagsledningen förklara sin syn på deras ”fotbollsmetafor”  

och dess innebörd, för att sedan diskutera detta tillsammans med gruppmedlemmarna. 

På detta sätt kan företagsledningen påverka och skapa ett samförstånd mellan 

medarbetarna när det gäller JMB:s företagskultur. 

5.3 Måluppfyllelse 

I vår analys under rubrik 5.1 har vi tolkat JMB:s övergripande företagsstrategi som en 

differentieringsstrategi där de skiljer sig från sina konkurrenter genom att erbjuda 

helhetslösningar på IT-produkter och IT relaterade tjänster. Kundfokus är enligt oss 

istället en fokusering på funktionell nivå. Studien visar också att företagets 

målsättningar är att bli en långsiktig affärspartner inom IT, där de ska uppnå högsta 

möjliga kundtillfredsställelsen samt ha en kontinuerlig omsättningsutveckling. Vår 

uppfattning är att företaget hittills har lyckats bra med att uppnå sina målsättningar 

vilket är en kontinuerlig omsättningsutveckling enligt tabell 1. Detta grundar sig främst 

i det faktum att de årligen lyckats slå nya omsättningsrekord vilket är en av företagets 
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målsättningar. Denna framgång som de har haft ser vi också som en indikator på att de 

har lyckats med att uppnå en hög kundtillfredsställelse. Med tanke på att företaget 

befinner sig i en bransch med kraftig konkurrens så rekommenderar vi att de fortsätter 

att jobba och utveckla sina mått för att mäta målen på alla företagets nivåer. Bland annat 

bör de fortsätta utveckla nyckeltal och mått som är relaterade till deras kunder då detta 

område är en viktig framgångsfaktor för företaget.  

 

Om vi fortsätter att utgå från företagets ”fotbollsmetafor” så ser vi måluppfyllelsen som 

tiden efter match. Här kan det i företagssammanhang exempelvis handla om företagets 

månadsmöten och kvartalsmöten där de gör sina prestationer. Här gäller det att gå 

igenom matchen eller matcherna som varit och se om de lyckats uppnå sina 

målsättningar och visioner. Har de lyckats genomföra och implementera sina strategier 

och uppnå sina målsättningar? Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Det 

gäller att på ett konstruktivt sätt utvärdera det som har varit för att inte resten av 

säsongen ska gå förlorad. Denna del anser vi är kritisk för strategiimplementeringen för 

såväl ett fotbollslag som ett företag. Även om det är två helt skilda områden så är 

huvudkonceptet detsamma och det finns många likheter. Därmed kommer vi till den del 

som vi anser är viktigt i strategiimplementeringen vilken är strategisk kontroll och 

förändring. Här handlar det om att kontrollera, utvärdera och följa upp sina prestationer. 

Denna del anser vi som viktig, för om de inte på ett effektivt sätt kan värdera sitt 

utförande, så blir det svårt att göra de korrekta och nödvändiga förändringar som behövs 

för att lyckas bättre. 

5.3.1 Strategisk kontroll och förändringar 

Företagets IT-ansvarige förklarar att organisationens lärande i huvudsak består av 

respons från kunderna, leverantörerna och andra samarbetspartners, samt via olika 

undersökningar som utförs av externa konsultföretag. Inom organisationen diskuterar 

ledningen och anställda responsen på företagets vecko- och månadsmöten. Simons 

(1995, s. 7, 39-41) menar att ett ”interactive control systems” stimulerar organisationens 

lärande och utveckling av nya strategier och idéer samt söker förändringar i omvärlden. 

Vi anser att företagsledningen har skapat ett effektivt ”interactive control systems”, 

genom att på möten känna av klimatet inom organisationen. Genom en dialog samlar de 

information om verksamheten vilket skapar en kontrollfunktion för strategin och dess 

implementering samt stimulerar organisationens lärande. Simons (1995, s. 7, 39-41) 
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beskriver även ” boundary systems” som är ett gränssättande system vilket är baserat på 

en riskbedömning. Det framgick inte på något tydligt sätt om företaget använder sig av 

”boundary systems”, utan vi har kommit fram till att regler och gränser är mer indirekt 

formulerade i företagsledningens information och budskap. Studien har påvisat att 

företaget använder sig av flera olika system för att följa upp och kontrollera strategin 

och dess implementeringen. Genom att utnyttja en kombination av system kan företaget 

snabbt och flexibelt anpassa sig till förändringar både inom och utanför organisationen. 

Enligt Lawrence (2006, s. 24-25) finns det två kritiska variabler vid 

strategiimplementering vilket är omfattningen av förändringen och tidsramen. Vi har i 

vår studie inte kunnat påvisa att företaget har några fokuseringsproblem under 

strategiimplementeringen men vi vill ändå uppmana företaget att alltid minimera 

implementeringstiden. Med ett kort tidsperspektiv ökar chanserna för en lyckad 

implementering och större fokus bibehålls på uppgiften. 

Företagets ekonomiansvarig berättar att inför varje nytt verksamhetsår sammanställs 

flera olika budgetar, dessa är omsättningsbudget, försäljningsbudget, lönsamhetsbudget 

och kostnadsbudget, vilka de sedan analyserar olika avvikelser emot. 

Omsättningsbudgeten är speciellt viktig för att se hur företaget med sina affärsområden 

utvecklas. Omsättningsbudgeten bryts ned och periodiseras på årsbasis, månadsbasis 

och veckovis. Företaget budgeterar för varje affärsområde som därefter får jobba 

självständigt efter målstyrningskonceptet där de ska uppnå de uppsatta målsättningarna. 

Försäljningsbudgeten används även för att följa upp varje säljares prestationer. 

Drummond, Ensor och Ashford (2001, s. 277-278) menar att budgeten omvandlar de 

uppsatta strategiska målen till finansiella termer och dessa används för samordning och 

kontroll. Aaker (2001, s. 291) anser att budgeten har en nyckelposition i 

ekonomistyrningen, och ett misslyckande med denna kan medföra stora konsekvenser. 

Simons (1995, s.7, 59-90) menar att budgeten tillhör gruppen ”diagnostic control 

systems” som används för att motivera, övervaka och säkerställa att målen uppfylls. 

Studien visar att företaget JMB använder budgeten som ett kommunikationsverktyg för 

att implementera strategin på företags-, affärs- och funktionsnivå i organisationen. 

Genom företagets agerande implementeras de strategiska omsättningsmålen direkt in i 

de olika affärsområdena, vilket ger tydliga och verksamhetsnära delmål för 

organisationens anställda. Detta skapar ett gemensamt fokus på strategiskt viktiga 

uppgifter.  
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Företagets IT-ansvarige förklarar att ramarna för budgeten sätts hos ledningen, och att 

försäljningschefer och säljare sedan kan granska och diskutera de uppsatta målen för att 

säkerställa att målen är realistiska och uppnåbara. Efter dessa budgetdiskussioner tar 

försäljningscheferna med sig resultatet till nya interna möten med företagsledningen. 

Detta innebär en iterativ kommunikation mellan företagsstrategi och affärsstrategi i 

figur 2,4,5,6. Samuelson som skriver i Controllerhandboken (1986, s. 235-238) menar 

att budgetarbete enligt ”nedbrytningsmetoden” utgår från ledningen och VD och 

budgeten bryts nedåt i organisationen samt att processen därefter vänder och följer 

”uppbyggnads-metoden”, som börjar på den lägre nivån i företaget och når till slut 

ledning och VD. Vi tycker att det är bra att budgetprocessen inom företaget JMB 

innefattar både nedbrytningsmetoden och uppbyggnadsmetoden. Genom att låta alla 

inom organisationen ta del av och ge feedback under budgetprocessen skapas en bra och 

tydlig strategiimplementering som både kommunicerar, motiverar och säkerställer 

målen. 

 

Företagets ekonomiansvarig förklarar att JMB både använder finansiella och icke-

finansiella nyckeltal för att kontrollera och följa upp företagets utveckling. Några av 

företagets finansiella nyckeltal är bland annat lönsamhets- samt omsättningsutveckling, 

enligt figur 16. Omsättningsbudgeten bryts ned och periodiseras för att de ska kunna 

följa upp utvecklingen och hitta avvikelser på ett tidigt stadium. Lönsamheten 

analyseras för affärsområden, leverantörer och varumärken. Företaget mäter nettovinst 

per kundgrupp utifrån att de har delat in kunderna i olika kategorier. JMB mäter också 

marknadsandelar och återköpsbenägenheten. Enligt IT-ansvarig så är företagets 

viktigaste nyckeltal av icke-finansiell karaktär och han nämner främst 

kundtillfredsställelsen som ett exempel. Catasús et al. (2001, s. 1-29) menar att 

nyckeltal är tal som intresserar oss, och de är ett sammanfattande index över olika 

förhållanden, både overkliga och verkliga. Enligt Lawrence (2006, s. 14-24) är en viktig 

del i strategiimplementeringen att bryta ner de långsiktiga strategiska målsättningarna i 

kortsiktiga handlingsplaner och mål enligt figur 4 och 5. Avsikten med nyckeltal är 

bland annat att använda dem för att kontrollera, lära, mobilisera och belöna. Enligt 

Kaplan och Norton (1996, s. 67-73) finns det fem generiska mått som är generella för 

att mäta kundnöjdhet, och dessa kan användas inom alla branscher. Dessa är 

marknadsandel, kundvärvning, kundlönsamhet, återköpsbenägenheten och 

kundtillfredsställelse. I studien har framkommit att företaget JMB använder olika 
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finansiella nyckeltal som bland annat omsättnings och lönsamhetsutveckling. Företaget 

implementerar sin strategi genom att budgetera olika delmål för företagets 

affärsområden, och på detta sätt kan ledningen och anställda följa utvecklingen genom 

att analysera avvikelser. Då målen är periodiserade per år, månad och vecka samt på 

företags-, affärs- och funktionsnivå kan de snabbt upptäcka avvikande tendenser, för att 

sedan utifrån detta förändra strategin eller implementeringen. När det gäller 

kundnöjdhet mäter företaget marknadsandelar, kundlönsamhet per kundgrupp och 

återköpsbenägenhet. Vår uppfattning är att företaget kommit en bra bit på vägen när det 

gäller att mäta kundnöjdhet. Men eftersom kundnöjdhet är ett nyckelord för företaget 

tycker vi att företaget skall utöka antalet nyckeltal till att innefatta alla Kaplan och 

Nortons fem generisk mått. Företaget bör lägga till mått för hur bra de är på att värva 

nya kunder och lönsamhet per kund, då flertalet kunder är stora och betydelsefulla. 

Enligt den IT-ansvarige är företagets strategi att erbjuda kundanpassade 

helhetslösningar, säkra leveranser, spara tid, och lagerhållning, figur 11. Enligt Olhager 

(2000, s. 20-27, 286) är det viktigt att skapa kortare ledtider i verksamheten. Vår studie 

visar inte på att företaget har några nyckeltal för att mäta ledtider. Vår grupp anser att 

det är viktigt att mäta både leveranstid och genomloppstid och föreslår att företaget 

lägger till dessa nyckeltal för att kunna kontroller denna punkt på funktionellnivå. Vid 

vår intervju med ekonomiansvarig framkom det att företaget inte har något speciellt 

system för att mäta företagets prestationer. De har heller inget speciellt system för att 

bestämma kompensationsutdelning till anställda förutom budgeten. Säljare B framhäver 

dessutom att informationsflödet skulle kunna göras bättre vid strategiimplementering. 

Enligt Tuomela (2005, s. 300) används ett ”diagnostic control systems” för att se om 

den valda strategin leder till de finansiella och icke-finansiella målen samt kontrollerar 

om strategin är hållbar och acceptabel. Simons (1995, s. 59-90) menar att det 

balanserade styrkortet är ett exempel på ”diagnostic control systems”, och att det är en 

viktig del i implementeringen av strategier, samt att detta stödjer organisationen i 

översättningen av strategin till konkreta mål och mått. Ytterligare ett förslag från vår 

grupp är att företaget skulle kunna införa ett strukturerat system för att kommunicera, 

kontrollera och tydliggöra företagets nyckeltal och dess målsättningar. Exempel på ett 

sådant system skulle kunna vara ett balanserat styrkort. 
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6. SLUTDISKUSSION 
I detta avslutande kapitel redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till och ger 

rekommendationer och förslag till företaget. 

6.1 Slutsats 

Den frågeställning som låg till grund för studien är: 

 

• Hur har IT-företaget JMB gått tillväga för att implementera sin strategi och vilka 

faktorer har varit viktiga för JMB:s strategiimplementering? 

 

Svar på den första delen av frågeställningen är att JMB implementerar sin stratetgi 

genom att de arbetar i en decentraliserad organisationsstruktur där företagets olika 

affärsområden arbetar självständigt efter målstyrning samt ”empowerment”. Företaget 

analyserar arbetskraftsbehovet och kompetensnivån av medarbetare kontinuerligt och 

erbjuder dem utbildningsmöjligheter. JMB arbetar med kundfokus och 

kvalitetsstänkande som organisationskultur för att skapa en omgivning som stödjer 

strategiimplementeringen. Vidare kommuniceras företaget ur ett fotbollssammanhang 

där de via olika interna möten förmedlar organisationen med hjälp av en 

”fotbollsmetafor”. För att kontrollera och förändra strategiimplementeringen använder 

JMB budget på företags-, affärs- och funktionellnivå samt finansiella och icke-

finansiella nyckeltal. Sammantaget visar detta på att den konceptuella modellen kan 

användas vid JMB:s strategiimplementering. 

 

Svar på den andra delen av frågeställningen är att följande faktorer har varit viktiga för 

JMB:s strategiimplementering. Övergripande faktorer är: organisationsstruktur och 

inflytande, ledarskap, organisationskultur, samt strategisk kontroll och förändring. Inom 

dessa områden har vi kommit fram till följande underliggande faktorer, strategisk 

förståelse, kommunikation, gemensamt tänkande, motivation, ansvarskänsla, 

engagemang, kompetens, kunskap, kundfokus, kvalitetstänkande, flexibilitet samt 

nyckeltal.  
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6.2 Rekommendationer  

Utifrån denna studie föreslår vi följande rekommendationer: 

 

• att JMB tydligt skiljer på företagsstrategi, affärsstrategi och funktionsstrategi, 

eftersom det är dessa som gör företaget unikt och därmed skiljer företaget från 

sina konkurrenter. Vidare tycker vi att JMB bör lägga sina kärnområden i den 

övergripande företagsstrategin vilket bidrar till tydlighet på företags inriktning. 

 

• att enhetscheferna för de olika affärsområdena har kontinuerlig kontakt med 

varandra då det finns en fara att kommunikationen kan försvåras och förvanskas 

när man arbetar i en decentraliserad organisationsstruktur. 

 

• att JMB använder flera mått för att mäta och följa upp kundnöjdhet. Då 

kundnöjdhet är en övergripande punkt i företagets strategi rekommenderar vi att 

de exempelvis använder sig av Kaplan och Nortons fem generiska mått för att 

mäta kundnöjdhet. 

 

• att företaget inför ett strukturerat system för att kommunicera, kontroller och 

tydliggöra företagets nyckeltal och dess målsättningar. Exempel på ett sådant 

system skulle kunna vara ett balanserat styrkort, med tydliga kopplingar mellan 

vision, strategi, mål och mått. 

 

• slutligen att företaget vid ett seminarie delar upp medarbetarna i mindre grupper 

för att utveckla kreativa diskussioner om normer, värderingar och beteende. I 

detta diskussionsforum kan företagsledningen förklara sin syn på deras 

”fotbollsmetafor” och dess innebörd, för att sedan diskutera detta tillsammans 

med gruppmedlemmarna. På detta sätt kan företagsledningen påverka och skapa 

ett samförstånd mellan medarbetarna när det gäller JMB:s företagskultur. 

 

6.3 Förslag till framtida studier 

Under studiens gång har vi sett att strategiimplementering är betydelsefull för 

verksamheten. Det förslag på framtida studier som vi vill lämna är att även studera hur 
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strategiimplementering fungerar i större organisationer med stora resurser, eventuellt 

tillverkningsindustrier. Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att fördjupa sig 

inom strategiformuleringens område och hur valet av strategin påverkar företagets 

måluppfyllelse. 
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Regeringskanslitet (senast uppdaterad 2007-05-15) IT- och telekombranschen - en del 

av innovativa Sverige (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/5677/a/45829 (2005-05-15) 
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http://databas.bib.vxu.se:2054/elin?func=jorToc&issn=10445005&lang=se
http://databas.bib.vxu.se:2054/elin?func=jorToc&issn=10445005&lang=se


7.4 Intervjuer 

VD, JMB, (2007-03-23) 

Ekonomiansvarig, JMB, (2007-03-19) 

Försäljare A, JMB, (2007-03-29) 

Försäljare B, JMB, (2007-03-29) 

IT-ansvarig, JMB, (2007-03-26) 
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8. Bilagor 

8.1 Företagspresentation (Bilaga 1) 

 

Historia 

JMB är en återförsäljare som förser företag och organisationer med IT-produkter, 

tillbehör och tjänster. Företaget bildades 1998 och ägs till hundra procent av de tre 

grundarna som arbetat tillsammans under många år i IT-branschen. År som har bjudit på 

många inspirerande stunder och god erfarenhet av branschen och näringslivet. De såg 

under sina tidiga år i IT-branschen att det fanns ett behov av helhetslösningar på IT-

produkter. Detta motiverade dem till att starta företaget JMB där strategin var att vända 

sig till företagsmarknaden, sälja allt inom IT, vara märkesoberoende och arbeta 

lagerlöst. Det hela började med att en våning i ett källarplan i Enskede förvandlades till 

kontor.  Här skapades kontakter, försäljning och leveranser av varor till deras kunder, 

vidare var deras grundtanke att de skulle få en konkurrenskraft i IT-vimlet genom att 

skapa personliga relationer till sina kunder. Under JMB:s första år var omsättningen 19 

miljoner kronor och företaget rekryterade sin första säljare. Sedan starten har de fortsatt 

sin framgångsrika resa som IT-leverantör och varje år nått nya omsättningsrekord med 

bibehållen lönsamhet. I företagets interna material presenteras utmärkelser som 

företaget titulerats med under åren som gått. 2003 placerade sig JMB för första gången 

på Dagens Industris lista över Sveriges snabbast växande företag och kunde titulera sig 

som ett Gasellföretag. Så även 2004, 2005 och 2006. 2005 och 2006 fick de dessutom 

utmärkelsen ”Ett Superföretag” av Veckans affärer.  

 

Fallföretaget idag 

JMB har idag 57 anställda och omsatte närmare 300 miljoner 2006. Företaget är nu 

lokaliserade i ändamålsenliga lokaler i Hammarby sjöstad och de har utvidgat sin 

verksamhet till fem affärsområden där de erbjuder allt ifrån traditionell 

produktförsörjning och licenshantering till förädlad logistik och avancerade lösningar 

inom IT-infrastruktur med tillhörande tjänster. JMB:s fem affärsområden är JMB 

Volym, JMB Enterprise, JMB Logistik, JMB Licens och JMB Print Solution. Med 

utgångspunkt från dessa fem affärsområden jobbar företaget vidare för att växa 
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organisatoriskt och hela tiden vidareutveckla sig genom satsning på nya affärsområden. 

För att vara flexibel och möta kundernas önskemål.  

 

JMB Volym 

JMB:s affärsområde Volym är en försäljningsportal som erbjuder företag och 

organisationer ett brett sortiment av märkesoberoende IT-produkter, tillbehör och 

tillhörande tjänster. De är en märkesoberoende leverantör som säljer produkter från 

tillverkare som HP, IBM, Lenovo, Symantec, Philips, NEC, Fujitsu Siemens och 

Lexmark. Huvudfokus för JMB Volym ligger i helhetsåtagandet och för att uppnå detta 

åtagande så erbjuder de en mängd kompletterande mervärdetjänster. Exempelvis så 

erbjuder de att ta hand om allt från behovsanalys, produktförsäljning, hård- och 

mjukvarukonfigurering, finansieringslösningar, service och support till återtag av 

förbrukade produkter eller återköp av gammal utrustning. Genom detta fokus så vill de 

underlätta för kunden så att denne kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 

 

JMB Enterprise  

JMB:s affärsområde Enterprise erbjuder medelstora företag och organisationer 

rådgivning, implementering och drift av affärskritiska system. Företaget har certifierade 

säljare och tekniker som har bred och djup erfarenhet inom området, och som arbetar i 

direkt partnerskap med HP och Microsoft. Huvudfokus för JMB Enterprise ligger i att 

hjälpa kunderna bygga upp en flexibel och effektiv IT-infrastruktur där teknik möter 

affärsmässiga behov. Företagens IT-avdelningar idag har en viktig uppgift att hantera 

all den mängd data som växer i dagens komplexa miljöer, vilket ställer höga krav på en 

flexibel och effektiv IT-miljö.  

 

JMB Logistik 

JMB:s affärsområde Logistik erbjuder en märkesoberoende kundunik logistiklösning 

med flera leveransalternativ för säker och effektiv produktförsörjning. 

Leveranskapacitet och säkerhet är så viktiga delar i företaget att de har upprättat ett eget 

affärsområde kring logistiken. Här effektiviserar, underlätta och minskar företaget 

kostnaderna för kundernas inköpsprocesser. JMB Logistiks huvudfokus ligger i att de 

vill garantera sina kunder snabba och säkra kundanpassade leveranser. Eftersom de ser 

varje kund som unik så håller företaget inget eget lager, utan de arbetar via distributörer 

såsom Techdata, Scribona och Ingram Micro samt i direkt partnerskap med 
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världsledande tillverkare. När en beställning kommer in så sampackas varorna och körs 

ut med egna budbilar inom 24 timmar efter det att ordern mottagits.  

 

JMB Licens 

JMB:s affärsområde Licens hjälper företag och organisationer med licensfrågor, val av 

volymlicensavtal och andra strategiska beslut rörande mjukvara. Huvudfokus för JMB 

Licens ligger i att erbjuda kunderna rådgivning och vägledning genom regelsystemet för 

att finna den bästa tänkbara licenslösningen. Genom detta åtagande vill de hjälpa 

kunden att slippa onödiga juridiska och ekonomiska risker, få bättre kontroll samt en 

enklare och effektivare licenshantering. Erbjudandet gäller alltifrån analysfas och 

strategiska beslut till kontroll över mjukvaruinvesteringar, löptider och förnyelser av 

ingångna avtal med tillverkarna.  

 

JMB Print Solution 

JMB:s affärsområde Print Solution skräddarsyr dokumenthanteringslösningar utifrån 

kundernas krav och önskemål, oberoende av tillverkare. De erbjuder helhetslösningar 

för en säker, kostnadseffektiv och lätthanterlig dokument- och utskriftshantering. 

Huvudfokus hos JMB Print Solution ligger på säkerhet, smidighet och 

kostnadseffektivitet. Eftersom informationsflödet idag är massivt kan det vara svårt att 

ha kontroll över all information som cirkulerar i ett företag, och om det dessutom 

handlar om företagskänslig information blir det direkt en affärskritisk fråga. Därför har 

företaget utvecklat detta affärsområde, och en välgenomtänkt dokumenthantering är en 

förutsättning för en strukturerad och effektiv organisation.  
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8.2 IT och telekomindustrin (Bilaga 2) 

 

Branschen består av IT- och telekomindustrin och omfattar enligt OECD:s definition, 

både varuproduktion, IT- och teleprodukter och tjänster, telekommunikationstjänster 

och databehandling.  

Falk (2006, s. 10-15) skriver att IT- utvecklingen har påverkan på den ekonomiska 

utvecklingen och den nya teknikbasen – informationstekniken håller kontinuerligt på att 

omskapas. Informationstekniken har skapat nya förutsättningar och arbetsprocesser det 

dagliga arbete. Flera stora industriföretag var tidigt ute med att utnyttja den tekniska 

utvecklingen och de är IT-företagens kunder och uppdragsgivare, de står för 60-70 

procent av IT-företagens omsättning. Svenonius (2006, s.1) skriver att IT-företagen 

toppar rekryteringsbarometern, hösten 2006. Detta är en barometer som görs varje 

halvår i samarbete mellan Almega-förbundet Bemanningsföretagen och konsultföretaget 

Exido. Trenden är sedan ett år tillbaka att företag inom IT-branschen behöver rekrytera 

allt fler medarbetare.  

Enligt Näringsdepartementet (2005) sysselsatte IT- och telekomindustrin cirka 180 000 

personer i Sverige under år 2003. Ungefär 111 000 personer av dessa arbetade med IT-

relaterade tjänster som till den största delen bestod av datakonsultverksamhet. 26 000 

personer arbetade inom handel med IT-produkter. Resterande 43 000 arbetade inom 

elektronikindustrin. Branschens förädlingsvärde har mer än fördubblats under de 

senaste tio åren och produktivitetsutvecklingen har varit stark, med en genomsnittlig 

ökning på 6,7 procent årligen. När det gäller IT- och telekomindustrins andel av 

företagens forsknings- och utvecklingsutgifter i Sverige uppgick dessa till cirka 30 

procent under 2003, vilket motsvarar mer än 20 miljarder kronor. 

Riskkapitalinvesteringarna i branschen uppgick till 3,7 miljarder kronor år 2004, vilket 

motsvarar 23 procent av de totala riskkapitalinvesteringarna i Sverige. IT- och 

telekomindustrin exporterade 2004 för ett värde av 146 miljarder, vilket motsvarade 

12,5 procent av Sveriges export. 
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8.3 Intervjuguide 1 (Bilaga 3)  

 

Frågor ställda till VD 

 

1. Vilken är din befattning?  

2. Vilket är företagets vision, affärsidé och övergripande strategi? 

3. På vilket sätt informerar Ni om företagets strategi? 

4. Påverkar ni i er befattning utformningen av företagets strategi och i så fall på 

vilket sätt? 

5. Hur går företaget tillväga för att informera medarbetarna om strategin? 

6. Är personalen med och påverkar utformningen av strategierna?  

7. Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

8. Hur väl förankrade anser du att strategierna är i organisationen? 

9. Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

10. Hur följer företaget upp strategier? 

11. Vad har ni för styrfilosofi i företaget?  

12. Varför har ni valt denna styrfilosofi? 

13. Beskriva hur dessa styrfilosofier påverkar företaget. 

14. Vilka styrverktyg använder företaget?  

15. Varför använder ni dessa styrverktyg? 

16. Beskriv hur dessa styrverktyg påverkar företaget. 

17. Hur ser ert strategiska lärande ut?  

18. På vilket sätt får ledningen feedback från organisationen? 

19. På vilket sätt påverkar feedbacken ledningens strategiska lärande? 

20. Anser du att ert sätt att för ut och följa upp strategin i företaget fungerar bra? 

21. Om inte, vad skulle du vilja ändra på? 

22. Vilka finansiella och icke-finansiella nyckeltal används för att kontrollera och 

följa upp era medarbetare? 
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8.4 Intervjuguide 2 (Bilaga 4) 

 

Frågor ställda till Ekonomiansvarig  
 

1. Vilken är din befattning?  

2. Vilket är företagets vision, affärsidé och övergripande strategi? 

3. På vilket sätt får Ni information om företagets strategi? 

4. Påverkar ni i er befattning utformningen av företagets strategi och i så fall på 

vilket sätt? 

5. Hur går företaget tillväga för att informera medarbetarna om strategin? 

6. Är personalen med och påverkar utformningen av strategierna?  

7. Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

8. Hur väl förankrade anser du att strategierna är i organisationen? 

9. Vad har ni för styrfilosofi i företaget?  

10. Varför har ni valt denna styrfilosofi? 

11. Beskriva hur dessa styrfilosofier påverkar företaget. 

12. Vad har Ni för företagskultur? 

13. Hur följer företaget upp strategier? 

14. Vilken är din roll som ekonomiansvarig vid strategiuppföljningen? 

15. Vilka styrverktyg använder företaget?  

16. Varför använder ni dessa styrverktyg? 

17. Beskriv hur dessa styrverktyg påverkar företaget.  

18. Hur ser ert strategiska lärande ut?  

19. På vilket sätt får ledningen feedback från organisationen? 

20. På vilket sätt påverkar feedbacken ledningens strategiska lärande? 

21. Anser du att ert sätt att för ut och följa upp strategin i företaget fungerar bra? 

22. Om inte, vad skulle du vilja ändra på? 

23. Vilka finansiella och icke-finansiella nyckeltal används för att kontrollera och 

följa upp era medarbetare? 
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8.5 Intervjuguide 3 (Bilaga 5) 

 

Frågor ställda till IT-ansvarig 

 

1. Vilken är din befattning?  

2.   Vilket är företagets vision, affärsidé och övergripande strategi? 

3. På vilket sätt får Ni information om företagets strategi? 

4. Påverkar ni i er befattning utformningen av företagets strategi och i så fall på 

vilket sätt? 

5. Hur går företaget tillväga för att informera medarbetarna om strategin? 

6. Är personalen med och påverkar utformningen av strategierna? 

7. Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

8. Hur väl förankrade anser du att strategierna är i organisationen? 

9. Vad har ni för styrfilosofi i företaget? 

10. Varför har ni valt denna styrfilosofi? 

11. Beskriva hur dessa styrfilosofier påverkar företaget. 

12. Vad har Ni för företagskultur? 

13. Hur följer företaget upp strategier? 

14. Vilken är din roll som IT-ansvarig vid strategiuppföljningen? 

15. Vilka styrverktyg använder företaget?  

16. Varför använder ni dessa styrverktyg? 

17. Beskriv hur dessa styrverktyg påverkar företaget.  

18. Hur ser ert strategiska lärande ut?  

19. På vilket sätt får ledningen feedback från organisationen? 

20. På vilket sätt påverkar feedbacken ledningens strategiska lärande? 

21. Anser du att ert sätt att för ut och följa upp strategin i företaget fungerar bra? 

22. Om inte, vad skulle du vilja ändra på? 

23. Vilka finansiella och icke-finansiella nyckeltal används för att kontrollera och 

följa upp era medarbetare? 
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8.6 Intervjuguide 4 (Bilaga 6) 

 

Frågor ställda till Försäljare 

 

1. Vilken är din befattning?  

2. Vilket är företagets vision, affärsidé och övergripande strategi? 

3. På vilket sätt får Ni information om företagets strategi? 

4. Påverkar Ni er befattning utformningen av företagets strategi och i så fall på 

vilket sätt? 

5. Hur går företaget tillväga för att informera medarbetarna om strategin? 

6. Är personalen med och påverkar utformningen av strategierna?  

7. Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

8. Hur väl förankrade anser du att strategierna är i organisationen? 

9. Vad har ni för styrfilosofi i företaget?  

10. Varför har ni valt denna styrfilosofi? 

11. Beskriva hur dessa styrfilosofier påverkar företaget. 

12. Vad har Ni för företagskultur? 

13. Hur följer företaget upp strategier? 

14. Vilken är din roll som försäljare vid strategiuppföljningen? 

15. Vilka styrverktyg använder företaget?  

16. Varför använder ni dessa styrverktyg? 

17. Beskriv hur dessa styrverktyg påverkar företaget.  

18. Hur ser ert strategiska lärande ut?   

19. På vilket sätt får ledningen feedback från organisationen? 

20. På vilket sätt påverkar feedbacken ledningens strategiska lärande? 

21. Anser du att ert sätt att för ut och följa upp strategin i företaget fungerar bra? 

22. Om inte, vad skulle du vilja ändra på? 

23. Vilka finansiella och icke-finansiella nyckeltal används för att kontrollera och 

följa upp era medarbetare? 
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8.7 Nyckeltal (Bilaga 7) 

 
Källa: Egen modell 
JMB Nyckeltal  

Befintliga nyckeltal Nyckeltal Måltal

Omsättningsutveckling Tkr och andel  xxxx 

Lönsamhet Tkr och andel  xxxx 

Lönsamhet per kundkategori  Tkr och andel  xxxx 

Marknadsandel Tkr och andel  xxxx 

Återköpsbenägenhet Tkr och andel  xxxx 

Kundtillfredsställelse Index 1-10 xxxx 

      

Förslag på nya nyckeltal Nyckeltal Måltal

Lönsamhet per kund Tkr och andel  xxxx 

Genomloppstid lager Antal dagar xxxx 

Leveranstid till kund Antal timmar xxxx 

Kundvärvning Tkr och antal nya kunder xxxx 
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