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Sammanfattning 
 
De senaste årtiondena har innefattat en mängd olika händelser vilka påverkat företagsklimatet 
på nationell samt global nivå, vilket har resulterat i en allt mer komplex miljö för företagen. 
Detta har lett till ett ökat behov av användandet av strategi, och mer specifikt strategisk 
planering, för att kunna hantera detta faktum. Samtidigt har näringslivet i Europa gått från att 
mestadels bestå av stora koncerner till att bestå av en stor del småföretag. Strategisk planering 
som forskningsområde riktar sig dock mestadels gentemot större företag och studier specifikt 
gjorda om småföretagens strategiarbete lyser med sin frånvaro. Bland de teorier vilka finns 
tillgängliga är det anmärkningsvärt att en majoritet av dem är genererade under 80- samt 90-
talet vilket således innebär att deras nutida förankring bör ifrågasättas. Detta leder fram till 
denna studies syften vilka ämnar att dels skapa en ökad teoretisk förståelse för hur småföretag 
arbetar med strategisk planering samt att genom denna förståelse generera praktiska 
implikationer för de studerade företagen. 
 
Utgångspunkten för studien har varit att generera en djupare förståelse för hur arbetet med 
strategisk planering i småföretag går tillväga. Utifrån detta valdes en hermeneutisk 
kunskapssyn. Detta tillsammans med en kvalitativ forskningsstrategi leder till att studien kan 
förklara och bilda kunskap kring de givna studieobjekten. Insamlingen av empiriska data 
utfördes genom fyra stycken semistrukturerade intervjuer. Respondenterna i dessa intervjuer 
utgjordes av ägarna i företagen; Seaflex AB, WOG Metall AB, Läkarhuset Hermelinen AB 
samt Timelab Consulting.  
 
Den teoretiska referensramen inleds med teorier kring den strategiska processen i småföretag 
för att därefter ledas in på den strategiska planeringen. Teorierna visar på att planeringen i 
småföretagen påverkas dels av interna samt externa faktorer, vilket de efterföljande teorierna 
är uppdelade efter. Varje efterföljande del tar upp de viktiga faktorerna och beskriver hur 
företagen arbetar med strategisk planering utifrån de specifika aspekterna. Detta leder fram till 
en modell över hur småföretagen arbetar med strategisk planering och denna modell har 
utgjort stommen för insamlandet av empiriska data samt agerat strukturmall i efterföljande 
kapitel. 
 
De insamlade empiriska data ställs därefter i relation till de presenterade teorierna vilket leder 
fram till studiens analys, vilken visar på både likheter och olikheter mellan de två. Detta 
faktum står till grund för studiens teoretiska slutsatser samt praktiska implikationer för de 
studerade företagen. Studien visar på att branschen inom vilken företagen verkar i har stor 
betydelse för den strategiska planeringen, vilket tidigare studier ej betonar. Slutsatser dras 
även kring det faktum att småföretagen ej arbetar med strategisk planering på ett formellt 
tillvägagångssätt. I enlighet med tidigare forskning visar även denna studie på att ägarens 
egenskaper samt företagets resurser har stor inverkan på den strategiska planeringen. Den 
genererade förståelsen leder därefter fram till en vidareutveckling av den modell vilken 
presenterades i teorikapitlet. Denna modell följs av ett antal individuellt framställda praktiska 
implikationer för de studerade företagen. 
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1. Introduktion 

I detta inledande avsnitt kommer först en kort bakgrund till studiens problem att presenteras. 
Bakgrunden består av en kort historisk återblick vilken är relevant för problemet, följt av en 
redogörelse över dagens situation samt en beskrivning över de teorier vilka är aktuella för 
studiens ämnesområde. Detta följs av studiens problemformulering samt syfte och avslutas 
med avgränsningar och begreppsförklaringar vilka är relevanta för studien. 
 

1.1 Problembakgrund 

1900-talets senare hälft har inneburit en mängd betydande händelser i företagsklimatet; både 
på global samt på nationell nivå. Händelser såsom oljekriserna under 1970-talet ändrade 
plötsligt förutsättningarna för företagen (Bohman & Boter, 1984). Finanskrisen år 1992 samt 
IT-bubblan, vilken inträffade under tidigt 2000-tal, har också satt sina spår på den miljö i 
vilken företagen verkar. Detta har resulterat i en allt mer osäker omgivning för företagande 
(Mercer, 2001). Ytterligare en stor förändring företag ställs inför idag är globaliseringen. 
Företag måste bli mer och mer flexibla för att kunna möta en ökad konkurrens och de 
utmaningar globaliseringen innebär (www.svensktnaringsliv.se, 2008-04-09).  
 
Dessa förändringar sätter press på att företagen skall anpassa sig för att möta dessa nya 
förhållanden. Bland annat innebär detta att företagsklimatet idag präglas av allt kortare cykler 
för strategisk planering (Murray & Greens, 2006) och att snabba och stora skiftningar i 
företagsmiljön har blivit ett ständigt återkommande fenomen. Hur kommer det sig då att vissa 
företag lyckas hantera dessa händelser på ett förtjänst fullt sätt medan andra tvingas till 
konkurs? Denna fråga kan till viss del besvaras med att olika företag i varierande utsträckning 
bedriver strategiskt arbete.  
 
Strategiarbete är en synnerligen viktig del för företag idag, inte bara för att hantera eventuella 
förändringar i företagsklimatet utan även som ett recept för att nå långsiktig framgång. En 
lyckad strategi innebär ofta att företaget i fråga kan överleva och nå ett bra resultat på längre 
sikt. Ett stort antal forskare pekar på signifikansen mellan bra strategi och framgång i sina 
undersökningar (Matthews & Scott, 1995, Lyles m.fl., 1993). Detsamma gäller för dålig 
strategi och misslyckande. En väl genomarbetad strategisk planering är ett betydelsefullt 
verktyg för att bemöta de förhållanden som idag råder. Detta innebär således att en viss 
flexibilitet inom strategin har fått en större betydelse än tidigare då hanteringen av 
förändringar blivit en alltmer central fråga inom utformningen av tillvägagångssätt för 
strategiskt arbete (Grant, 2003).  
 
Om man tittar närmare på det svenska näringslivet kan man notera att detta har gått från att 
nästan helt styras av stora koncerner till att även innehålla ett stort antal mindre och ofta mer 
entreprenörmässiga företag som arbetar med mindre resurser i form av monetärt kapital samt 
anställda, men med mer flexibla metoder. Enligt Bauer (2002, i Krauss, Harms & Schwartz., 
2006) arbetar närmare 70 procent av Europas arbetsföra befolkning inom små och medelstora 
företag. Även då arbetslösheten var som störst i Sverige under början av 90-talet var en del av 
lösningen att fler personer blev egenföretagare och startade upp mindre företag (www.esbri.se 
2008-04-09). Småföretag har således blivit en stor och viktig del av både den nationella samt 
den internationella ekonomin (Morrison, Breen & Ali, 2003, ec.europa.eu, 2008-04-14). 
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I synnerhet blir mindre företag intressanta när man sammankopplar flexibilitet och 
förändringar i företagsmiljön. Utgången för småföretag påverkas starkt av förändringar i 
omgivningen och de måste agera snabbt för att bibehålla sina marknadsandelar och kunna 
överleva som företag. Detta leder till ett krav på viss flexibilitet. Stora företag har, i motsats 
till småföretag, större resurser för att kunna hantera sämre perioder. Större företag kan genom 
exempelvis finansiell uthållighet och marknadskännedom styra efterfrågan efter behov till en 
viss utsträckning och bemöta förändringar bättre samtidigt som de kan förutse förändringar 
och trender. Detta samtidigt som de har resurser för att hämta in information gällande 
efterfrågan och annan viktig kundinformation för att ytterligare underlätta tillmötesgåendet av 
konsumenter.  
 
Således har stora företag god insikt i hur framtiden kommer att se ut och planering och 
utveckling av strategi blir möjligt och viktigt på lång sikt. Mindre företag har inte samma 
medel för att utveckla långsiktiga strategier (Matthews & Scott 1995). Däremot har 
småföretag en tendens att faktiskt vara mer flexibla i sin anpassning till nya miljöer och vid 
förändringar inom organisationen är det inte samma stora maskineri som ska styras om 
(Campbell, 1996). 
 
En återkoppling till strategi som teoriområde visar att ämnet är brett och omfattar bidrag från 
många andra teoriområden, så som naturvetenskap och matematik. Ett antal välkända 
forskare, exempelvis Mintzberg och Porter, har bidragit till att tidigt stärka teoriområdet. Det 
mångdisciplinära området strategi har följaktligen fått stor betydelse för företagsledare och 
hur de styrt och format de företag som idag är verkande i samhället (www.kilpailuvirasto.fi, 
2008-04-07). Strategi har i allmänhet blivit ett område som företag bör beakta och ta till sig 
för att kunna ses som fungerande och framgångsrika. Samtidigt har forskningen i stor 
utsträckning gjort ett antal antaganden över hur ett företag ser ut; i form av antalet anställda, 
uppbyggnad och resurser. Detta innebär att en stor del av strategiforskningen passar in på en 
viss typ av företag. Denna typ av företag är större företag, med en viss mängd anställda och 
med resurser som kännetecknar större företag. 
  
Som ovan nämnt gäller inte samma villkor för mindre företag så som för stora företag. Detta 
innebär ett uppenbart problem; småföretag är i stort behov av teorier och riktlinjer för 
utformningen av strategi men den större delen av forskningen är utformade och gjorda för 
stora företag. Ett antal forskare inom området påpekar detta och menar att det är ett klart 
problem att så pass lite forskning, relativt sett till området strategi som helhet, har gjorts med 
kopplingen till mindre företag (O’Regan & Ghobadian, 2000, Lyles m.fl. 1993, Bohman & 
Boter, 1984). En ytterligare observation som blir viktig i sammanhanget är det faktum att de 
teorier som faktiskt tar upp kopplingen mellan strategi och småföretag är relativt gamla och 
det kan spekuleras i att resultaten skulle ha sett annorlunda ut om företagsklimatet såg ut som 
det gör idag. 
 
Med detta i åtanke blir det uppenbart att många av de mer grundläggande teorierna inom 
strategi kan vara svåra att direkt applicera på just småföretag, vilket begränsar områdets 
användbarhet i stor utsträckning när man ser till mindre företag (Bohman & Boter, 1984). Ett 
exempel på detta kan man finna i Ansoffs klassiska teori gällande de fyra alternativ ett företag 
har gällande strategi; marknadspenetration, utveckling av nya produkter, erövrande av nya 
marknader, eller diversifiering (www.kilpailuvirasto.fi 2008-04-07, Richardson & Evans, 
2007). Ett mindre företag har inte nödvändigtvis resurser nog att utveckla nya produkter efter 
behov, utan bygger sin strategi i många fall på en specifik produkt som utgör stommen i 
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företaget. Många småföretag är även bundna geografiskt sett och har stark koppling till en 
specifik grupp kunder, vilket kan innebära att penetration eller erövring av nya marknader blir 
mycket svårt. Detta är bara ett exempel på att många av de klassiska teorierna inte har 
småföretag i åtanke. 
 
Forskare vilka dock har fördjupat sig inom området har fokuserat till stor del på den osäkerhet 
vilka småföretagen ställs inför. Forskningen menar på att småföretag i regel har det svårt att 
hantera osäkerheten på grund av sina begränsade resurser (Chen & Hambrick, 1995). Detta 
resulterar i att de försöker anpassa sig till den nuvarande situationen mer än att fokusera på ett 
långsiktigt perspektiv, till skillnad från större företag. (Matthews & Scott, 1995, Davig & 
Brown, 1992) 
 
Det finns således forskning, dock relativt lite i jämförelse med området strategi i allmänhet, 
vilken tar upp kopplingen mellan strategi och småföretag. Problemet är att denna forskning 
brister till stor del när det kommer till faktiska implikationer samt djupgående förståelse för 
hur arbetet med strategi ser ut i småföretagen (Bonn & Christodoulou, 1996). Konkreta 
lösningar och implikationer för hur småföretag ska bemöta den osäkra miljö de arbetar i och 
den sårbarhet de lever med tack vare sina begränsade resurser lyser med sin frånvaro. Detta 
kan vara ett resultat av bristen på teorier och undersökningar över hur småföretag faktiskt 
arbetar med strategi. Använder småföretagen den flexibilitet de förfogar över i sitt formande 
av strategi eller blir det något de endast använder undermedvetet för kortsiktiga lösningar? 
Förståelsen för hur det ser ut i praktiken är bristande och fler teorier samt undersökningar på 
småföretagens strategiska planeringsarbete skulle kunna skapa en bättre förståelse, vilket i sin 
tur kan ge lösningar och implikationer för att förbättra deras arbete. Det finns helt enkelt för 
lite förståelse i teorin över hur småföretagen arbetar med utformningen av sin strategiska 
planering. 
 
Bristen på teorier gällande den faktiska företagsmiljö som småföretagen verkar i är tydlig 
vilket också innebär att en icke oansenlig del av den företagsamhet som finns i vårt samhälle 
försakats av forskningen och teorin. Dessutom är en majoritet av de teorier som faktiskt tar 
upp småföretag och strategi relativt förlegade och med tanke på hur förhållandevis stora 
förändringar som skett det senaste decenniet i företagsklimatet är det rimligt att spekulera i 
teoriernas nutida förankring. Detta leder till studiens problemformulering. 
 

1.2 Problemformulering 

Hur arbetar småföretag med strategisk planering? 
 

1.3 Syfte 

• Denna studies teoretiska syfte är att skapa förståelse kring de faktorer vilka påverkar 
hur småföretagen arbetar med strategisk planering. 

 
• Det praktiska syftet är att utifrån den förståelse som skapas kunna dra slutsatser och ge 

råd till småföretagen om hur de kan förbättra sin strategiska planering. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att begränsas till svenska småföretag, dock utan begränsning till någon 
specifik bransch. Som ovan nämnt är det även många specifika faktorer som är av betydelse 
när det kommer till småföretagande, därför blir det viktigt att skilja storföretag och 
småföretag åt när det kommer till strategiplanering. 
 

1.5 Definitioner/begreppsförklaringar 

Småföretag: I denna uppsats kommer småföretag att definieras av företag med 
mindre än 50 anställda samt företag som har under 10 miljoner 
Euro i årlig omsättning. Denna precisering är entydig med Europa 
Kommissionens definition av småföretag (ec.europa.eu 2008-04-
14). Vidare kommer ingen skillnad att göras mellan småföretag 
och entreprenörmässiga företag utan i denna uppsats kommer de 
båda typerna att betecknas som småföretag.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

Detta avsnitt behandlar de grundläggande vetenskapliga utgångspunkter som ligger till 
underlag för studien och dess förutsättningar. I denna del kommer bland annat ämnesval, 
kunskapssyn, förförståelse samt angreppssätt att behandlas. Upplägget kommer att vara som 
sådant att en kort teoretisk bas kommer att läggas, följt av argument för de val som ligger till 
grund för metoden. 
 

2.1 Ämnesval 

Grunden till valet av ämne för denna uppsats ligger i efterforskningar och ett gediget intresse 
från författarnas sida kring strategiska frågor. Strategi som ämne är ett väldigt brett område 
och ett val av en specifik inriktning inom området är nödvändigt. Författarna anser att den del 
inom strategi som blir mest viktig för att kunna hantera den ständigt förändrade miljö kring 
företagen idag är den strategiska planeringen. Detta område inom strategi är väldebatterat och 
det finns en mängd studier vilka belyser vikten av det för företagen.  
 
Författarna till denna studie har dock, som redan beskrivits i inledningen, sett att en betydande 
del av forskningen endast är baserade på och för större företag. Detta gäller även andra delar 
inom ämnet strategi och författarna ser således småföretag som ett intressant område att 
studera närmare, i samband med strategisk planering. Småföretag är i det moderna samhället 
en så pass stor del av den globala ekonomin och detta borde speglas i form av större fokus på 
just mindre företag när det kommer till strategiska frågor. Trots att strategi och 
småföretagande i sig är två ämnen som har givits relativt stor plats inom den vetenskapliga 
forskningen, har sambandet mellan dessa två kommit att vara en aning negligerat inom 
forskningen.  
 
Förståelsen för just småföretag är något som vi anser är bristande hos folk i allmänhet. Detta 
kan möjligen förklaras genom att i media är det oftast de stora företagen som ges utrymme 
och står i fokus medan småföretag sällan hamnar i blickfånget, förutom när de själva 
expanderar och lämnar småföretagandets tillvaro. 
 

2.2 Förförståelse 

Förförståelse grundar sig i forskarens tidigare erfarenheter samt kunskaper inom ämnet före 
studien påbörjas (Ejvegård, 2003). Författarnas förförståelse grundar sig exempelvis i cirka 
fyra års studier vid Umeå Universitet vilket har skapat en grundkunskap inom det ekonomiska 
området vilket inkluderar denna uppsats ämnesval. Vidare har även ett intresse för det 
specifika ämnet strategiutveckling legat till grund för denna uppsats innehåll, vilket också har 
behandlats under studieperioden. 
 
Vad gäller författarnas personliga förförståelse ligger uppväxt i småföretagande familjer till 
grund för intresset för småföretagande. En av flera avsikter med denna uppsats är att få en 
djupare förståelse för hur småföretag arbetar med strategiutveckling och vilken betydelse 
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detta har för småföretag. Författarna till denna studie har också framtida planer på att starta 
egna företag vilket följaktligen ger en indikation på intresset som ligger till grund för 
uppsatsen.     
 

2.3 Kunskapssyn 

Kunskapssynen beskriver det sätt på vilket forskaren ser på verkligheten samt på människan. 
Det finns olika sätt att beskriva kunskapssyn varav ett sätt är att göra en indelning i 
hermeneutik samt positivism (Johansson Lindfors, 1993). Författarna till denna uppsats anser 
att det är av vikt att redogöra för de olika kunskapssynerna samt att motivera de val som har 
gjorts för denna uppsats.  
 
Enkelt uttryckt omfattar kunskapssynen det sätt varpå forskaren ser på verkligheten samt hur 
verkligheten blir vetbar. Detta sker genom en objektiv alternativt en subjektiv syn. Den 
positivistiska kunskapssynen grundar sig i den objektiva synen på verkligheten. I grunden 
ämnar positivismen att förklara, detta görs genom att bryta ner verkligheten till mindre delar 
för att studera var del för sig vilket i sin tur gör att helheten kan förklaras. (Johansson 
Lindfors 1993)  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:1: Skillnader mellan olika verklighetsuppfattningar (Johansson Lindfors, 1993) 
 
 
I kontrast till den positivistiska kunskapssynen tar hermeneutiken sin utgångspunkt i tolkning 
och förståelse vilket innebär en subjektiv verklighetssyn. Vad gäller den hermeneutiska synen 
ämnar den att skapa förståelse genom att se helheten utan att bryta ner den i flera och mindre 
delar. Den kunskapssyn som ligger till grund för en vetenskaplig forskning påverkar i regel 
den problembakgrund samt den tillhörande frågeställning som författarna väljer att utgå ifrån 
(Johansson Lindfors, 1993). Med detta i åtanke har valet för denna studie resulterat i en 
hermeneutisk kunskapssyn. Utgångspunkten för denna studie ligger i att undersöka och få en 
förståelse för hur småföretag arbetar med strategisk planering. Denna kunskapssyn passar 
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studiens genomgående tema då hermeneutiken är en tolkningslära som ämnar skapa en 
djupare förståelse för ett visst fenomen. Då hermeneutiken också är nära besläktat med den 
kvalitativa metoden för insamling av empirisk data passar den också bättre till 
undersökningsområdet av småföretag (Shaw, 1999).  
 
Då positivismen söker en avbildning av hur någonting är kan detta ses relevant för denna 
studie. Författarna för denna studie anser dock att då strategiarbete är ett så pass subjektivt 
forskningsområde lämpar sig således inte positivismens synsätt fullt ut. Denna studie syftar 
till att skapa en djupare förståelse för ett område vilket kan anses som ogripbart och abstrakt, i 
en jämförelse med många andra ekonomiska områden. Utifrån detta resonemang anser 
författarna för denna studie att en kunskapssyn vilken syftar till att skapa en förståelse bör 
ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnesområdet strategi i småföretag. 
 

2.4 Angreppssätt 

Med ett deduktivt angreppssätt menas att forskarna går från teori till empiri (Johansson 
Lindfors, 1993). Detta kan förtydligas med att forskarna, genom empirisk data, testar styrkan i 
de teorier som har valts ut för studien. Den induktiva ansatsen å andra sidan grundar sig i 
insamling av empirisk data för att utifrån detta generera teoretiska påståenden. (May 2001) Ett 
induktivt angreppssätt syftar som ovan nämnt till att utgå från empirisk data för att sedan 
generera teori. Detta angreppssätt kan anses mer lämpat för denna studie på grund av valet av 
den hermeneutiska kunskapssynen. Dock är risken stor att nyckelfaktorer inte identifieras och 
resultatet blir ofullständigt, enligt författarnas mening. I fallet deduktivt angreppssätt vilket är 
aktuellt i denna studie menas att författarna konfronterar befintliga teorier med empiri och 
testar relationen mellan dessa.  
 
Denna studie avser att undersöka hur småföretag arbetar med strategi. Med detta i åtanke 
kommer författarna att utgå från ett deduktivt angreppssätt. Detta angreppssätt innebär som 
ovan nämnt att forskarna tar sin utgångspunkt i de befintliga teorierna och testar sedan dessa 
genom empirin. Studien kommer således att utveckla de befintliga teorierna genom den 
insamlade empirin och således öka förståelsen för ämnesområdet. Då teorin utformas före den 
empiriska datainsamlingen kan det komma att visa sig att den teoretiska referensramen måste 
omformuleras och revideras (Bryman, 2004).  
 
Ytterligare en anledning till att ett deduktivt angreppssätt har valts för denna studie grundar 
sig i att den förförståelse inom strategisk planering hos forskarna ej är tillräcklig för att kunna 
bestämma inriktningen för insamlandet av empiri. Med detta menas att utan tillräcklig 
kunskap om fenomenet i sig kommer författarna ej att veta exakt vad som bör undersökas 
närmare inom det specifika ämnesområdet och en viss del teori blir således essentiell för att 
samla in rätt sorts data. Därav har insamlandet av teorier föregått den empiriska studien. För 
att få en insikt för fenomenet och vad som bör undersökas krävs helt enkelt en djupare 
förförståelse inom ämnet. Detta tillvägagångssätt stämmer också in på den kritik som förts 
gentemot det induktiva angreppssättet. Kritiker menar att för att ta reda på vad som är 
intressant att undersöka krävs en viss teoretisk grundförståelse innan insamlandet av empiri 
(Wallén, 1996).   
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2.5 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategier delas ofta upp i två olika typer. Dessa två är kvalitativ forskning samt 
kvantitativ forskning. I den kvantitativa forskningen har forskaren stor kontroll över 
utformningen av frågorna och är den som styr riktningen på undersökningen. (Bryman, 2004) 
Den kvalitativa forskningsmetodiken ger däremot mer frihet till själva undersökningsobjektet 
och kan beskrivas som ett tolkande sätt där forskarna ämnar gå på djupet och finna det 
speciella hos objektet (Holme & Solvang, 1997). 
 
Den hermeneutiska kunskapssynen som är utgångspunkten för denna uppsats tillsammans 
med den kvalitativa metoden för insamling av empirisk data borgar för en öppen dialog 
mellan forskare och respondent. Författarna anser att detta blir betydelsefullt då begreppet 
vilket är i fokus för studien, det vill säga strategisk planering, är relativt komplext och brett 
som ämne vilket gör att sättet för att skapa förståelse fordrar ett visst djupgående som i vår 
mening bör åstadkommas genom en kvalitativ metod. Gummesson (2003) liknar kvalitativ 
forskning vid ord medan den kvantitativa forskningen blir beskriven som siffror. En parallell 
mellan det argumentet och till denna studies ämne gör att valet av forskningsstrategi styrks 
ytterligare. Att förklara strategiarbete genom siffror är något som författarna av denna studie 
anser som både svårt och icke relevant. Det är genom ord och en djupare förståelse som man 
kan förklara situationen för småföretagen och ämnesområdet strategisk planering.  
 

2.6 Studiens perspektiv 

Utifrån den problemställning som valts för denna studie ges en indikation på det perspektiv 
som också valts. Denna studie avser att belysa det arbete som sker i de undersökta 
småföretagen utifrån deras perspektiv. Med detta innebär också att respondenterna ges 
utrymme för fundering samt beskriva hur de arbetar med strategiska frågor i en osäker miljö. 
Ytterligare en anledning till att detta perspektiv valdes beror på att alla uppfattar saker och 
ting olika, förändringar i företagsklimatet påverkar branscher på olika sätt och det är därför av 
vikt för denna studie att se hur varje enskild respondent ställer sig i frågan. Utöver att 
respondenternas samt författarnas synsätt kommer att dominera den empiriska och analytiska 
delen i denna uppsats kommer även teoriernas olika synsätt att påverka diskussionen och 
slutsatserna då skillnader samt likheter mellan den teoretiska och den empiriska delen 
kommer att belysas.   
  

2.7 Datainsamling 

Vid insamling av data betonas främst två olika typer av data, sekundärdata samt primärdata. 
Sekundärdata är data vilken har samlats in tidigare för ett annat ändamål. Vanligtvis 
betecknas sekundärkällor som litteratur, tidsskrifter och artiklar. Den andra typen av data är 
primärdata, denna typ av data samlas in specifikt för studien. Primärdata samlas oftast in 
genom enkäter alternativt intervjuer, vilket gäller för denna studie (Bryman & Bell, 2005) . 
Insamlingen av primärdata kommer att behandlas och förklaras djupare i den praktiska 
metoden. 
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2.7.1 Sekundärdata 

De huvudsakliga sökorden vilka har använts för denna studie är ”strategy” samt ”strategic 
planning”. Sökningar har skett genom databaser tillgängliga genom Umeå Universitets 
bibliotek så som Business Source Premiere samt Emerald. Sökningar på ”strategy” samt 
”strategic planning” resulterade i drygt 370000 respektive 80000 träffar, ett antal vilket var 
för stort för att gå igenom grundligt. För att begränsa resultatet har ord lagts till i sökningarna 
så som ”small firm” samt ”formal planning” vilket resulterade i att antalet träffar sjönk 
kraftigt. Dessa sökningar har resulterat i en ökad grundkunskap hos författarna inom ämnet 
strategisk planering. Vid genomgången av de övergripande artiklarna gällande strategi och 
strategisk planering har ytterligare sökord dykt upp. Dessa sökord har sedan legat till grund 
för fortsättningen av den teoretiska referensramen. Bland dessa kan sökord så som 
”flexibility”, ”Business Intelligence”, ”environmental scanning”, ”scenario planning”, 
”resources” samt ”competences” ses. Utöver de sökord vilka har använts har också stora delar 
av den teoretiska referensramen inhämtats genom en granskning av intressanta artiklars 
referenslista för att hitta uppslag till vidare teorier. Stora delar av sökningarna har skett genom 
enstaka ord men också kombinerade tillsammans med ”small business” alternativt ”small 
firm”. 
 

2.7.2 Kritik mot sekundärkällor 

En viktig del vid användandet av sekundärkällor är att forskarna går igenom dessa källor för 
att granska dess innehåll. En strävan från författarna har varit att ständigt finna 
ursprungskällan till de teorier vilka har valts. Utöver detta har stora delar av den teoretiska 
referensramen hämtats från vetenskapliga artiklar, dock har författarna under arbetets gång 
kommit över ett antal böcker vilka också har givits plats i studien. Bland dessa böcker kan 
exempelvis Bohman & Boter (1984) ses. Denna bok är av tydlig forskningsinriktning 
samtidigt som den berör samma ämne som denna studie vilket gör den intressant utifrån två 
aspekter, dels att den berör denna studies ämne samtidigt som studien är närmare 24 år 
gammal vilket gör att författarna till denna uppsats får en inblick i hur det såg ut då vilket gör 
att en viss jämförelse kan göras. Övrig litteratur likt Pietersen (2002) har genomgått samma 
granskning från författarnas sida.  
 
Utöver den litteratur vilken har givits plats i den teoretiska referensramen har också böcker 
varit den huvudsakliga källan för de metodologiska delarna av studien då författarna anser att 
vetenskapligheten här ej är av samma vikt. Ytterligare en kritik vilken kan riktas mot de 
sekundärkällor använda i denna studie är att några av dem tar upp branscher vilka ej tagits 
upp i denna studie. Utöver detta har också somliga av de insamlade sekundärkällorna 
behandlar en specifik bransch medan andra tar likt denna studie upp flera olika branscher. 
Detta gör att teoretiska ståndpunkter vilka har setts som specifika för en speciell bransch har 
undvikits i största möjliga mån. Då mycket av forskningen är förhållandevis gammal och i 
vissa fall bristfällig har också studier utförda i andra länder än Sverige också tagits med i 
denna studie. Detta kan anses som bristande då företagsklimat samt synen på strategi kan 
skilja sig kraftigt mellan länder. Författarna anser dock att områden vilka har tagits upp i 
dessa studier är också av intresse för svenska företag.  
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3. Teori 

I detta teoretiska avsnitt av uppsatsen kommer de teoretiska utgångspunkterna vilka 
författarna anser är av vikt att behandlas. Inledningsvis kommer grundläggande teorier kring 
ämnesområdet tas upp. Därefter kommer strategisk planering att behandlas både i generella 
termer men också kopplat direkt till hur småföretagen arbetar med planeringen. Detta i syfte 
att ge läsaren en övergripande förståelse för hur strategiarbetet i småföretag sker. Vidare 
kommer småföretagens arbete med att hantera interna såväl som externa faktorer inom den 
strategiska planeringen att behandlas i detalj. 
 

3.1 Den strategiska processen 

Strategi är i högsta grad ett omfattande område. Lasher (1999) argumenterar i en studie för att 
strategi är helheten som formar företagen till vad de är. Vidare hävdar studien att strategi inte 
behöver vara något formellt dokument per se, utan strategier finns alltid i ett företag vare sig 
de är dokumenterade eller ej (Lasher, 1999). Vissa företag har väl utarbetade strategier som 
följs till punkt och pricka medan andra företag följer bara med utvecklingen och agerar när så 
blir direkt nödvändigt. Strategi är med andra ord vägen företag går för att uppnå dess affärside 
och vision. 
 
En enkel modell från en studie av Gibb & Scott (1985) visar förändring över tid och hur 
företag går från punkt A till punkt B (se figur 3:1). Punkt A är företagets nuvarande position 
och punkt B är positionen företaget kommer att hamna i framtiden. En osäker miljö kring 
företaget gör att det blir relativt svårt att förutspå exakt var punkt B:s position faktiskt är, i 
motsats till ett säkert och lättövergripligt företagsklimat där företag i stort sett vet var de 
kommer att befinna sig i framtiden. Det skiljer sig dock även företag emellan huruvida de 
medvetet styr sig mot en viss punkt B eller ej; vissa företag kommer att röra sig mot en klart 
definierad punkt B genom medvetna val medan andra kommer att hamna vid punkt B utan 
några medvetna handlingar. 
 
 

 
 

Figur 3:1: Företags förändringssituation (Gibb & Scott, 1985, s. 603) 
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I den osäkra miljön som tidigare nämnts i denna studie blir allt viktigare att använda sig av 
strategi för att komma till en punkt B som är önskvärd och definierad av företaget själv. 
 
När det talas om strategi i allmänhet är det ofta i kontexten för stora företag. Småföretag ställs 
ofta utanför diskussionen för strategi. Trots detta så visar forskning på ett signifikant samband 
mellan strategi och prestation i småföretag (Lyles m.fl., 1993). Detta kan likställas med 
Lashers argument gällande att strategi är av lika stor vikt i småföretag som i stora företag 
(Lasher, 1999). Dock skiljer sig syftet av strategi till stor del beroende av storleken på 
företaget. Större företag använder sig till stor del av strategi för att undvika att hamna efter 
konkurrenter. Småföretag å andra sidan nyttjar ofta strategier i syfte att få ett övertag över 
konkurrenter. (Lasher, 1999) 
 
Strategi är en förhållandevis komplex process innefattande av flertalet steg. Detta gör att 
strategiarbetet får en annan innebörd för småföretag gentemot storföretag. I de stora företagen 
återfinns ofta resurser och mer utrymme för strategiarbete. Intet sagt att detta direkt medför 
bättre strategier, dock vilar ett stort ansvar i de mindre företagen på ägaren eller VD:n när det 
kommer till strategiarbete (Gibb & Scott, 1985), och det formella strategiarbetet ges inte lika 
stort utrymme (Lasher, 1999).  
 
Den strategiska processen delas ofta upp i tre specifika delar; först den analytiska delen, följt 
av den strategiska planeringen och sist implementeringen (Price, 2003, Lasher, 1999). Den del 
av processen vilken denna studie fokuserar på är den strategiska planeringen. Författarna av 
denna studie anser att just planeringen är den del vilken blir i synnerhet viktig att förstå när 
man ska undersöka småföretagens arbete med strategi. De olika delarna inom den strategiska 
processen kräver olika mycket resurser och förmåga (Lasher, 1999) och författarna anser att 
planering är den del vilken kräver mest resurser och således skiljer sig markant mellan 
småföretag och storföretag. Den sista delen i processen baseras vidare på just den strategiska 
planeringen och en studie på implementeringen bör således bygga på en god förståelse för 
planeringsarbetet. En studie vilken undersöker start av småföretag alternativt helt nystartade 
småföretag skulle följaktligen kunna fokusera på den första delen i processen men då denna 
studie avser för att studera redan etablerade småföretag anser författarna att planeringen är 
mer väsentlig att studera. Författarna anser även att det är i planeringen det finns störst 
utrymme för förändring och förbättring när man ser till praktiska implikationer, vilket är ett 
delsyfte med denna studie.  
 

3.2 Strategisk planering 

Strategisk planering skiljer sig från det allmänna begreppet planering och syftar till den 
process i vilken företagen formulerar en formell och systematisk strategi (Grant, 2003). 
Denna aktivitet konfronterar de strategiska beslut vilka företagen står inför. Tidpunkten för 
den strategiska planeringen är ofta flexibel och görs då strategiska utmaningar uppkommer. 
Viktiga beslut eller frågor för företagen är dock inte per automatik en del av strategin och 
ingår då ej i planeringsprocessen, utan de bör uppfylla ett antal kriterier för att räknas som 
strategiska och därav skiljer sig från planering i allmänhet (det vill säga icke-strategisk 
planering) (Norris & Poulton, 1987); 
 

- De ska definiera företagets relation till omgivningen. 
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- Generellt sett analysera hela organisationen och inte endast någon specifik 
del inom företaget. 

 

- Baseras på information från ett antal olika områden inom företaget. 

 

- Bidra med riktningar och begränsningar för både administrativa samt 
operationella aktiviteter. (Norris & Poulton, 1987) 

 
Som ovan nämnt utförs den strategiska planeringen efter behov och syftar till att styra 
aktiviteterna mot att uppnå de strategiska målen. Det inkluderar även utveckling av 
proceduren för att implementera målen samt kontroll och uppföljning av huruvida målen 
uppnåtts eller ej. Den strategiska planen tar in faktorer vilka baseras på den externa miljö 
företaget verkar i och bör samla in information från alla nivåer av företaget. (Anderson, 
Johnson & Milligan, 1999) Fokus på externa faktorer gör att makrofrågor blir mycket viktiga 
och att den strategiska planen utgör en ständig granskning av förändringar i miljön kring 
företaget (Norris & Poulton, 1987). 
 
Skillnaden mellan strategisk planering och strategi i allmänhet kan yttras som att strategin är 
breda ramar vilka innehåller en guide för hur företaget skall bete sig medan den strategiska 
planeringen är mer ett systematiskt och formellt angreppsätt för att inrätta den tidigare 
nämnda guiden som en grund för operativa planer (Gibb & Scott, 1985).  
 

3.2.1 Den strategiska planeringen i småföretagen 

En mängd olika forskare pekar på vikten av planering i småföretag; något som leder till 
framgång på sikt om utfört korrekt. Steiner (1967) menar att långsiktig planering i småföretag 
är minst lika viktigt som i stora företag av den enkla anledningen att planeringen ger båda en 
fördel gentemot möjligheter och hot som uppkommer. Det vill säga, god planering är ett sätt 
att bemöta den osäkra miljö som småföretagen nu verkar i, där både möjligheter samt hot 
dyker upp hastigt och ofta. Enligt Timmons (1978) är ett av särdragen hos en lyckad 
entreprenör en viss attityd till användningen av planering. En studie av French, Kelly & 
Harrison (2004) visar på ett visst samband mellan bättre presterande småföretag och strategisk 
planering. 
 
 

3.2.1.1 Kännetecken för den strategiska planeringen 
Ett mindre företags tillväxt kan även kopplas till användandet av ett mer eller mindre 
formaliserat strategiplaneringssystem (Gibb & Scott, 1985). Dock visar en studie av Bohman 
& Boter (1984) på att knappt hälften av de undersökta företagen inte ens använder sig av 
långsiktig planering överhuvudtaget. När det planeras är det i en majoritet av fallen 
tidsperioden ett år som är aktuellt. I liknelse till vad som tidigare nämnts visar även denna 
studie att planeringsarbetet, om det ens förekommer, präglas av några enskildas (ofta 
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ledningen) gärningar och är utanför den formella ramen. Vidare pekar Gibb & Scott (1985) på 
åtta olika observationer i deras studie för vilka kännetecknar planering i småföretag; 
 

- (1) Tillfället för planeringen i småföretag sker ofta i samband med ett eller 
flera specifika projekt. Det är också osannolikt att planeringen är 
formaliserad för företaget som helhet. 

 

- (2) Strategisk planering i formell form är ovanligt men under processen av 
utveckling av specifika projekt ingår delar som kan kopplas till den 
strategiska planeringen samt har strategin i åtanke. 

 

- (3) Brist på planering (både strategisk planering samt mer allmän) under 
flertalet år påverkar inte per automatik företagets förmåga. 

 

- (4) Utvecklingsprocessen är mycket dynamisk och iterativ. Den 
karaktäriseras till stor del av lärande hos ägaren alternativt ägarna och 
påverkas av deras personliga värderingar, kunskap samt attityder.  

 

- (5) Utvecklingsprocessen återspeglar sig inte nödvändigtvis i tillväxten, som 
mätt i generella parametrar så som anställda och omsättning. Detta innebär 
att graden förändring kan vara stor samtidigt som det ej visar sig genom 
sedvanliga mått i företaget. 

 

- (6) Brister i tillväxten, mätt i sedvanliga mått, betyder inte per automatik att 
det finns en brist på idéer för utveckling.  

 

- (7) Extern information vilken ofta krävs för framgångsrik utveckling 
anskaffas sannolikt av ägaren av företaget istället för genom formaliserade 
svep genom andrahandskällor. Hur väl detta genomförs kommer i sin tur att 
baseras på kvaliteten och variationen i ägarens kontaktnätverk. 

 

- (8) Styrkor och svagheter i den existerande grunden för företaget kommer att 
vara viktiga faktorer i den eventuella framgången hos den nya utvecklingen. 
Utvecklingen i sig kan också vara den som upptäcker dessa faktorer inom 
grunden. (Gibb & Scott, 1985) 

 
Den första observationen är intressant av det faktum att småföretagens tillvägagångssätt här 
skiljer sig från storföretagens. Hamel (1996) menar att strategisk planering sker enligt 
bestämmelser i kalendern hos den större delen av företag (vilket syftar på storföretag i detta 
fall). Nästa punkt kan möjligen betecknas som en bekräftelse på att småföretagen inte ser 
strategisk planering som ett formellt verktyg i samma utsträckning som storföretagen. Detta 
kan sannolikt förklaras delvis genom bristen av resurser för strategiarbete. Dock menar Grant 
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(2003) på att de flesta strategiska besluten görs utanför de faktiska formella strategiska 
planeringssystemen i storföretagen.  
 
Den fjärde samt den sjunde observationen visar på hur viktig ägaren alternativt ägarna i 
småföretag blir när det kommer till utvecklingen av den strategiska planeringen. I större 
företag är det fler intressenter vilket leder till att den enskilda ägaren inte har samma starka 
betydelse för planeringen. Strategiska beslut i storföretag kännetecknas av en komplex 
interaktion mellan flertalet individer där en mängd olika intressen och åsikter tas in för att 
komma till en formell planering (Burgelman, 1983). Den åttonde och sista observationen i 
studien pekar på betydelsen av de inre resurserna, det vill säga styrkor och svagheter inom 
företaget. Trots att mycket fokus ligger på externa faktorer, i synnerhet i dagens osäkra 
företagsmiljöer, bör man ej glömma de inre faktorer samt resurser som ofta ligger till grund 
för företagens nuvarande positioner.  
 

3.2.1.2 De inre och yttre delarna inom planeringen 
Denna studie har nu pekat på betydelsen av planering i småföretagen i generella termer. Den 
strategiska planeringen inom småföretagen verkar med ovan nämnda observationer i åtanke 
följaktligen beakta både interna samt externa faktorer. De viktiga delarna inom denna process 
kommer i följande avsnitt således att delas upp efter den interna samt den externa miljön. Alla 
planeringsprocesser görs i ett visst sammanhang och det är av värde att ägaren eller ägarna 
(alternativt övriga som styr planeringsarbetet) förstår detta sammanhang som består av dels en 
intern samt en extern del. Den interna delen syftar till att urskilja och exploatera möjligheter 
inom företaget, medan den externa delen fokuserar på en förståelse av omvärlden. (Hannon & 
Atherton, 1998) 
 
En modell från studien ”Strategic Awareness, Personal Commitment and the Process of 
Planning in the Small Business” (Gibb & Scott, 1985) visar på hur vägen från nuvarande läge 
går till var företaget kan vara, sett över tid (se figur 3:2). Utvecklingen på vägen till det 
potentiella utfallet påverkas av både interna samt externa influenser. Denna figur kan ses som 
en påbyggnad av figur 3:1 vilken presenteras i ett tidigare avsnitt i denna studie. Den tidigare 
modellen visar endast på en punkt för starten samt en punkt för slutet sett över tid och 
inkluderar ej de interna samt de externa faktorerna. Modell 3.2 ser även vägen från punkt A 
till punkt B som en process, till skillnad från den föregående modellen där vägen kan 
betecknas som statisk. 
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Figur 3:2: Tillväxt och utveckling hos småföretag (Gibb & Scott, 1985, s. 607) 

 

Miles & Snow (1984) stärker detta resonemang gällande interna samt externa faktorer i sin 
studie ”Fit, Failure And The Hall of Fame” där de menar att företag når framgång genom att 
fokusera sin strategi på både interna samt externa faktorer. Sämre presterande företag har 
sannolikt ej upprätthållit båda dessa delar. Det är en balans mellan de båda faktorerna som blir 
viktig, det vill säga att endast fokusera på den ena leder till sämre prestationer för företaget. 
 

3.3 Den interna påverkan på planeringen 

Ett antal olika interna nyckelfaktorer vilka påverkar den strategiska planeringen kan urskiljas i 
studier; exempelvis personliga drag och ledarskapsegenskaper hos ägaren alternativt ägarna i 
företaget (Gibb & Scott, 1985, Sadler & Barry, 1970), personalens spetskompetenser samt 
deras mer allmänna färdigheter (Rothwell & Zegweld, 1982), de finansiella resurserna i 
företaget i form av likvida medel (Gibb & Scott, 1985). 
 
De interna faktorerna har stor betydelse för småföretagens strategiska planerande mycket på 
grund av de förutsättningar som gäller för de flesta småföretag. Den första delen i denna 
studie vilken behandlar det interna gäller de resurser som finns inom småföretagen. Detta 
kopplas även till användandet av kompetenser. Därefter beskrivs det inflytande ägaren 
alternativt ägarna har på den strategiska planeringen.  
 
Vissa övriga interna faktorer, vilka kan kopplas till strategisk planering, kan identifieras i 
studier; exempelvis de fysiska tillgångarna inom företaget i form av teknik samt utrustning 
och dess ålder och kvalitet (Gibb & Scott, 1985). Författarna av denna studie anser dock att 
denna faktor skiljer sig för mycket mellan olika företag och mellan olika branscher, samt att 
dess påverkan på planeringen inte är signifikant nog. En fokus på de tekniska aspekterna hos 
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företagen blir således inte intressant ur ett perspektiv som skall förklara hur de olika utvalda 
småföretagen arbetar med strategisk planering.  
 

3.3.1 Småföretag och dess resurser 

Inom forskning kring småföretag är resurser ett ständigt återkommande begrepp, framförallt 
inom diskussionen om skillnader mellan stora och små företag (Chen & Hambrick, 1995). En 
stor del av forskningen betonar bristen av resurser inom småföretag som en svaghet gentemot 
dess större motsvarigheter (Weinrauch, 1991). Att mindre företag besitter en mindre mängd 
resurser både vad gäller finansiella samt humana tillgångar råder det ingen tvekan om. Den 
viktiga frågan i sammanhanget gäller hur dessa mindre företag hanterar och allokerar deras 
resurser samt hur de omsätter dessa resurser till kompetenser och kärnkompetenser. Bohman 
& Boter (1984) visar i deras studie på att småföretag tenderar att fokusera sina resurser på 
finansiella frågor. Detta stämmer väl in på det tidigare förda resonemanget i denna studie 
gällande att småföretagen ej tillsätter resurser gentemot strategiska frågor utan istället satsar 
mer på områden vilka kan vara viktigare på kort sikt. 
 
För att företag skall kunna vara väl förberedda på att möta den externa miljön krävs det först 
att de har goda kunskaper om det interna. I mötet med en osäker framtid krävs det att företag 
har god insikt i vad som gör företaget till vad det är samt vilka dess styrkor och svagheter är. 
Att kunna omvandla och använda sig av sina resurser och kompetenser gör det möjligt för 
företag att agera snabbare och bättre gentemot förändringar på kort sikt. (Sanchez, 1997) Ett 
företag besitter en mängd olika resurser vilket kan vara fysiska eller icke fysiska. De fysiska 
resurserna är exempelvis den maskinpark ett företag har samt de finansiella resurserna. Till de 
icke fysiska resurserna hör bland annat personalen samt deras tillhörande kunskaper.  
 

3.3.1.1 Vikten av kompetenser 
Kompetenser är resultatet av organisering och användandet av resurser. Med andra ord är det 
kombinering, strukturering och organisering av resurser som leder fram till företagets 
kompetenser samt kärnkompetenser. En brist i småföretag enligt Lasher (1999) är att 
småföretag fokuserar för mycket på att bygga kompetenser i deras primära verksamhet. De 
kompetenser som gör att ett företag kan överleva samt utvecklas är de som inte är direkt 
relaterade till deras kärnverksamhet. Företag måste utöver deras kärnverksamhet också lägga 
fokus på mindre områden utöver kärnverksamheten för att nå ett högre mål.   
 
Pietersen (2002) tar i sitt verk ”Reinventing strategy” upp fem viktiga aspekter när det 
kommer till kompetenser. Den första delen behandlar förståelse för miljön i vilken företagen 
verkar i. Den andra tar upp vikten av att fokusera samt identifiera de viktigaste aspekterna 
från den första delen. Vidare talar Pietersen om betydelsen av att länka allt till företagets mål 
och vision. I den fjärde beskrivs vikten av att snabbt kunna implementera ny strategi för att 
hela tiden vara ett steg före konkurrenter. Den slutliga och kanske den mest betydelsefulla 
aspekten är att hela tiden förändra och förbättra sig. Att hela tiden utveckla sina kompetenser 
leder till större chans att lyckas långsiktigt. (Pietersen, 2002) Ser vi till dessa fem steg kan 
paralleller dras till stycken längre fram i uppsatsen. De två första aspekterna kan relateras till 
omvärldsbevakning (3.4.2.) och den fjärde punkten i Pietersens resonemang kan kopplas till 
flexibilitet (3.4.1.).  
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3.3.1.2 Hanteringen av resurser och kompetenser 
Då företagsklimatet ser ut som det gör idag är det intressant att studera företags kompetenser 
samt hur de hanterar dessa. Att utnyttja sina kompetenser på ett bra sätt gör att företag inte 
bara har en konkurrensfördel gentemot konkurrenter utan också att de kan försvara de svagare 
områdena inom företaget (Lasher 1999). Inom det osäkra företagsklimat som råder är det 
extra viktigt att företag ser möjligheter att nyttja sina kompetenser i områden utanför den 
tidigare kärnverksamheten.    
 
Den femte punkten Pietersen tar upp är av speciellt intresse vid diskuterandet av småföretag. 
Då småföretag är mer känsliga för förändringar i omgivningen (Smeltzer, Fann & Nikolaisen, 
1988) krävs det att de ständigt utvecklas och förbättras (Anderson & Boocock, 2002, Kelliher 
& Henderson, 2005). Detta leder oss in på lärande organisationer. En lärande organisation är 
en organisation som regelbundet förändrar dess strategi för att passa den skiftande 
omgivningen (Johnson, Scholes & Whittington, 2006).    
 
Forskningen kring lärande organisationer är främst baserad på stora företag, vilken till stor del 
ej är applicerbar på småföretag. Främsta anledningen till att denna forskning ej är applicerbar 
på småföretag beror på dessa företags begränsade resurser. (Kelliher & Hendersson, 2005, 
Anderson & Boocock, 2002) Småföretag tenderar att istället för att fokusera på långsiktigt 
lärande fokusera på kortsiktigt lärande som påverkar den dagliga driften. (Kelliher & 
Hendersson, 2005) 
 

3.3.2 Ägarens inflytande på planering 

I ett litet företag får en eller ett mindre antal personer ofta stor makt och påverkar företagets 
strategiska val i stor utsträckning, i jämförelse med storföretag där det finns en mängd olika 
intressenter som påverkar strategin samt företagets agerande i allmänhet (Carland, Carland & 
Abhy, 1989, Burgelman, 1983). En ledning, vilket är synonymt med ägande i de flesta 
småföretag (Bohman & Boter, 1984), påverkar därav den strategiska planeringen på ett annat 
sätt än sin motsvarighet i storföretagen. Som tidigare nämnt är resurserna för strategiarbete 
begränsade och således får den enskilda ägaren alternativt ägarna i småföretaget stor 
betydelse för den strategiska processen. Ledningens uppfattningar om och relationer till den 
yttre miljön för vilken företaget befinner sig i har ett stort inflytande över hur företaget som 
helhet kommer att agera. (Smith & Miner, 1983) 
 
En ytterligare förklaring till varför enskilda personer får större inflytande i småföretag är det 
faktum att den horisontella samt den vertikala strukturen inte är lika omfattande och antalet 
beslutsnivåer är således färre. Detta innebär att beslut är lättare att få igenom och 
implementerade i företaget. Ledningen i småföretag får även styra över fler funktioner inom 
företaget och kan ofta ta sig an ett brett spektra av områden så som administration och 
marknadsföring utöver de mer traditionella ledningsfunktionerna. Detta gör att företaget blir 
lättare att överblicka och att kontakten gentemot resten av de anställda blir förstärkt och ett 
mer personligt band kan skapas. (Bohman & Boter, 1984) 
 
Denna nära relation mellan ledning och anställda kan dock ha negativa följder. Bland annat 
kan det leda till att företagskulturen blir monoton och exempelvis nya idéer kan vara svåra att 
få uttryckta om de går emot ägarens filosofi. Det kan även leda till en högre 
personalomsättning då småföretag sällan kan hantera personalproblem via ett opartiskt 
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förhandlingsorgan och konflikten kommer således att stå direkt mellan den anställde och 
ägaren. Detta scenario leder ofta till att personliga faktorer så som prestige och stolthet får 
stor plats och påverkar utgången av konflikten negativt, vilket kan leda till att den anställda 
antingen lämnar företaget eller stannar missnöjd. (Curran & Stanworth, 1979) 
 

3.3.2.1 Personliga faktorers påverkan 
Ägaren eller ägarna av småföretag har som ovan nämnt ett stort inflytande på hur 
framgångsrikt småföretaget blir. En studie av Deeks (1973) menar på att utgången för ett 
småföretag delvis kan förklaras genom egenskaper hos ägaren. Personliga faktorer hos ägaren 
så som brist på teknisk kunskap, irrationell personlighet eller bristfällig ihärdighet är samtliga 
bidragande orsaker till småföretags misslyckande. Däremot personliga faktorer så som högre 
ledarkompetens, realistiska förväntningar eller rationell personlighet är förenade med lyckade 
småföretag, enligt studien. (Deeks, 1973) Även ägare med mer kreativa personligheter, det 
vill säga de som är mer entreprenörmässiga än konservativa, kan kopplas till gynnsamma 
småföretag. Denna personlighetstyp kan även kopplas till mer flexibla företag, vilket också 
påverkar företagets utgång. (Wijewardena, Nanayakkara, De Zoysa, 2008) Flexibilitet inom 
företagen kommer dock att beröras mer utförligt i en senare del av detta teoriavsnitt. Dock 
kan det också argumenteras för att dessa entreprenörmässiga småföretagare använder sig i 
mindre utsträckning av formella planeringssystem, utan oftare går på exempelvis egna 
instinkter (McCarthy, 2003). 
 
Övriga personliga egenskaper hos ägaren av småföretag som kan påverka det strategiska 
arbetet kan exempelvis vara åldern och dess påverkan på attityden hos ägaren, personliga 
värderingar samt familjens påverkan på de personliga målen (Gibb & Scott, 1985). Dock 
kommer denna studie att ej fokusera på dessa faktorer då författarna anser att de är för 
personliga och innefattar frågeställningar vilka kan vara besvärliga och obekväma för 
respondenterna. De har ej heller fått något större utrymme i teorierna och vikten av deras 
innebörd anser vi som relativt liten i jämförelse med övriga aspekter av ägarfrågorna. 
 
Ledningen för småföretag gör strategiska val vilka sällan baseras på kunskap eller råd från 
specialister inom området, till skillnad från stora företag där dessa specialister ofta finns inom 
företaget eller tas in utifrån. Ägarna i småföretag har dessutom i många fall ej en formell 
utbildning vilken är relevant för den typ av företag som de styr. Däremot har de ofta tidigare 
erfarenheter av att styra företag inom samma område, med andra ord hinner de med att leda 
ett antal olika småföretag under sin verksamma tid som företagsledare och erfarenheterna från 
detta blir viktigare än utbildningar. (Deeks, 1973) Dock pekar en studie av Carland, Carland 
& Abhy (1989) på att den formella utbildningen hos ägaren i ett småföretag ej påverkar 
chansen att denna person kommer att använda sig av strategisk planering. Samma studie visar 
även på att könet hos ägaren ej har någon betydelse när det kommer till användandet av 
planering. 
 

3.4 Externa faktorers påverkan på planering 

Denna studie har tidigare belyst de interna faktorerna inom den strategiska planeringen för 
småföretag. I denna del kommer fokus att ligga på de externa faktorer vilka påverkar 
företagets planerande. Gibb & Scott (1985) har identifierat de externa faktorer som påverkar 
planeringen i störst utsträckning; exempelvis situationen på marknaden samt den ekonomiska 
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situationen i vidare bemärkelse, medvetenheten hos företaget gentemot den externa miljön, 
graden av komplexitet och osäkerhet på marknaden. Således kommer följande delar att 
behandla dessa faktorer och beskriva hur de används och påverkar småföretagens 
strategiplanering. 
 
En ytterligare extern faktor, vilken ej kommer att behandlas i denna studie, kan observeras; 
produktutveckling kopplat till efterfrågan hos kunder (Gibb & Scott, 1985). Författarna av 
denna studie anser att produktutveckling är utanför ramen för denna studie då det inte är 
kopplat till strategisk planering i en tillräckligt stor utsträckning. Produktutvecklingen, som vi 
ser det, är kopplad till marknadsföringsfunktioner i stor grad.  
 

3.4.1 Från långsiktigt planerande till flexibilitet 

Under 1970-talet fanns det ett antal röster i Sverige som menade på att den komplexa miljön i 
vilken flertalet företag befann sig i var helt oberäknelig och förändringar kunde ej förutses. 
Dessutom menade de på att omgivningen ej kunde påverkas av företagen själva. Detta synsätt 
förespråkade ett traditionellt planerande över lång sikt. Argumentet till detta byggdes till viss 
del på det påstående att all indata vid planering som företagen erfordrade var omöjliga att 
kontrollera samt handskas med och därav blev det passande tillvägagångssättet helt enkelt att 
hålla sig till ett återgående anpassningsbeteende. (Bohman & Boter, 1984, Ehrlemark & 
Ehrlemark, 1979) 
 
Kort därefter började dock andra att peka på att planeringen istället skulle mer eller mindre gå 
ut på att ta fasta på kortsiktiga anpassningsmetoder. Planeringsarbetet skulle medvetet gå ut 
på att till största delen parera förändringar i miljön kring företagen. (Brandinger, 1982, Åberg, 
1982) Det traditionella planeringssättet anses här som relativt stelt när det kommer till synen 
på framtiden och istället menar man att det är nödvändigt att planera med osäkra faktorer. 
Detta leder till att intern rörlighet blir viktigt samt att tidsperspektivet blir kortare. (Bohman & 
Boter, 1984) 
 

3.4.1.1 Behovet av flexibilitet 
Strategisk planering har tillsynes blivit allt svårare i dagens företagsklimat och den moderna 
forskningen har till stor del fokuserat på just svårigheterna med att följa med i utvecklingen 
och att hålla sig ständigt uppdaterad (Bohman & Boter, 1984). Detta perspektiv pekar på ett 
ökat behov efter fungerande system för planering; system vilka är flexibla och kreativa och att 
företag då kan bemöta dessa snabba förändringar (Grant, 2003).  
 
Detta synsätt stärks av Sanchez (1997), där han i sin artikel ”Preparing for an uncertain 
future” uppmärksammar att i dagens samhälle kan företag inte längre fokusera på det 
traditionella synsättet att det finns en bästa väg att gå. Studien argumenterar för att allt oftare 
visar det sig att, för att lyckas eller för att överleva blir det allt viktigare att företag använder 
sig av sin flexibilitet. Med detta menas att företag har större chans att lyckas och överleva om 
de har alternativa strategier (Sanchez, 1997). Ett proaktivt agerande av företag leder till att 
ledningen kan hantera förändringar i tid och genom detta erhålla en klar fördel gentemot 
konkurrenter vilka agerar mer reaktivt. Reaktivt agerande leder till att analysen uträttas först 
efter att problemet har uppstått och det kan då ofta vara för sent att agera. (Lasher, 1999) 
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Mindre företag har en viss fördel när det kommer till flexibilitet och har det lättare att anpassa 
sig till nya miljöer och förändringar. Det är färre delar som behöver förändras i småföretag 
och ändringar sker snabbare och med enklare metoder. Detta innebär att småföretag innehar 
en strategisk fördel då de snabbt kan svara gentemot förändrade marknadsvillkor. (Campbell, 
1996) 
 
En studie av Tonge, Larsen & Ito (1998) har tagit fram en lista över åtta olika kritiska 
framgångsfaktorer hos snabbt växande medelstora företag (dock faller dessa författares 
definition av ett medelstort företag delvis inom ramen för denna studies definition av 
småföretag) som varit en del av strategin och vilka samtliga har visat sig viktiga för tillväxten. 
Den faktor som visar sig vara viktigast av de alla är just flexibilitet. Denna faktor anses som 
viktig för att snabbt kunna bemöta förändrade förhållanden på marknaderna. Övriga faktorer 
har skilt sig markant i sin grad av betydelse mellan olika branscher och organisationer medan 
flexibilitet är en av få faktorer som anses viktiga inom samtliga områden. 
 

3.4.1.2 Flexibilitet i olika branscher 
Likt ovan nämnt skiljer sig miljön för företagen beroende på branschtillhörighet. Detta leder 
till att användandet av, och synen på flexibilitet skiljer sig branscher och företag emellan. 
Studien ”Key features in the success of SMEs: a comparison of service and manufacturing” 
av Larsen m.fl. (2006) visar på skillnaden mellan tillverknings- och serviceföretag när det 
kommer till flexibilitet inom strategin. De tillverkningsföretag i studien som nyligen trätt in 
på växande marknader föredrar ett flexibelt tillvägagångssätt. Även tillverkningsföretag med 
en sporadisk tillväxt ser flexibilitet som en huvudsaklig faktor bakom deras nuvarande 
prestationer.  
 
Serviceföretagen med hög tillväxt ser även de flexibilitet som en viktig faktor för företagets 
prestation, dock relativt mindre viktigt än faktorer så som kvalitet på anställda och kvalitet på 
den service de erbjuder, till skillnad från tillverkningsföretagen med en liknande tillväxt. De 
serviceföretag som har en sporadisk tillväxt ser dock flexibilitet som den allra viktigaste 
faktorn bakom deras nuvarande prestation.  
 
Denna jämförelse mellan olika branscher är intressant ur denna studies synpunkt då 
studieobjekten kommer från varierande branscher. Olika branscher möter olika situationer och 
deras miljöer skiljer sig från varandra, därför blir flexibiliteten olika både i betydelse och i 
utformning. 
 

3.4.2 Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning är en faktor som blir allt vanligare bland företag att ta till. Att samla på 
sig kunskaper om hur världen runt företaget ser ut kan ge stora fördelar när det kommer till 
förändringar. En konstant uppdatering om världen runt omkring gör att företag har möjlighet 
att agerar före en stor förändring sker, se möjligheter konkurrenter inte skådat samt förutse 
händelser som kan påverka företaget negativt (Slaughter, 1999, Beal, 2000). Ett företag som 
konstant bevakar och analyserar omvärlden och de faktorer som påverkar företaget har större 
möjligheter att agera proaktivt vilket kan resultera i konkurrensfördelar samt upptäckt av nya 
marknader, produkter och trender (Slaughter, 1999, Pearce, Chapman & David, 1982, 
Runyan, Huddleston & Swinney, 2007).  



 
 21 
 

 
Omvärldsbevakning är en konstant pågående process. Som framgår av modellen nedan (figur 
3:3) startar denna process med att identifiera det behov företaget har av information och 
vilken typ av information som bör samlas in. När det väl är identifierat vilken information 
som företaget har behov av börjar insamlandet av information. I dagens informationssamhälle 
råder det inte någon brist på information så till vida letandet sker på rätt ställe. Det viktiga i 
processen ligger i att sålla bland den insamlade informationen och identifiera den information 
som är av störst vikt för företaget.  
 
 

 
Figur 3:3: Processen från omvärldsbevakning till analysering (www.widenarrow.se) 

 
 
Att samla in icke relevant information är en mycket tidsödande och kostsam process, något 
som småföretag inte har nog med resurser för (Pearce, Chapman, David, 1982). Många 
företag tenderar att samla in en stor kvantitet information svårigheten ligger i att sortera bland 
den inkomna informationen. Ett flertal företag väljer att investera i teknologier som hjälper till 
i denna process. Dessa system syftar till att organisera, strukturera samt hantera den inkomna 
informationen för att generera kunskaper till företagets alla delar. Systemet ser också till 
vilken information som är av relevans för vilken del i företaget. Detta för att undvika att 
bortfall och att information hamnar hos fel person. (Cody, m.fl. 2002)   
 

3.4.2.1 Skillnader mellan stora och små företag 
Omvärldsbevakning samt omvärldsanalysering skiljer sig förhållandevis kraftigt mellan stora 
och små företag. Stora företag besitter bättre möjligheter för att hyra in specialiserade 
personer att sköta omvärldsbevakningen. Mindre företag besitter ej dessa resurser (Smeltzer, 
Fann & Nikolaisen, 1988) vilket gör att ett stort ansvar vilar på ledningen av företaget. Vidare 
hävdar även Smeltzer, Fann & Nikolaisen, (1988) att omvärldsanalysering tenderar att öka när 
företag ställs inför osäkerhet i företagsklimatet samt att småföretag är mer känsliga för denna 
osäkerhet. Detta resonemang tyder på att småföretag borde avsätta mer resurser samt engagera 
sig mer i att studera den miljö i vilken de verkar.  
 
Viktigt att tänka på vid omvärldsbevakning är att hela tiden utgå från det egna företaget. Detta 
blir speciellt viktigt för små företag. Småföretag har en tendens att se till större företags 
omvärldsanalyser. Dessa analyser är ofta väldigt omfattande och svåra för små företag med 
begränsade resurser att hantera. (Pearce, Chapman & David, 1982) Att utgå från det egna 
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företaget och se till faktorer som direkt påverkar ger en bättre bild samt att informationen blir 
mer hanterbar. Ytterligare en aspekt som skiljer sig mellan stora och små företag är att 
småföretag, som tidigare nämnt i kapitlet gällande flexibilitet, kan agera på faktorer som stora 
företag har valt att avstå från på grund av de mindre företagens flexibilitet.  
 
Att omvärldsbevakning samt analysering av information kan vara till ett hjälpmedel för 
företagen att nå fastställda mål samt ett steg närmare visionen råder det ingen tvekan om. 
Tidigare nämndes också att omvärldsbevakning samt analysering tenderar att öka vid 
osäkerhet i företagsklimatet (Smeltzer, Fann & Nikolaisen, 1988). Utifrån detta anser 
författarna att det är av intresse att studera hur de småföretag som valts ut för denna studie 
arbetar med att omvärldsbevakning och analysering.  
 

3.4.2.2 Användandet av scenarion 
Att planera inför framtiden är som ovan nämnt i beskrivningen av omvärldsanalys en mycket 
svår uppgift. För att undvika att hamna på fel spår vid förändringar kan scenarioplanering vara 
till stor hjälp. Att planera med hjälp av scenarion syftar till att prognostisera flera möjliga 
framtidssituationer (Grant, 2003). Att förutspå exakt vad framtiden bringar ett företag är i 
stort sett omöjligt. Att däremot bilda sig en uppfattning om ett flertal olika scenarion ger 
företagen större chans att vara beredda när förändringar sker (Hines, 2006). En viktig aspekt 
att ha i åtanke när man arbetar med scenarion är att definiera tidsperspektivet, ju längre 
tidsperiod desto svårare att planera för den (Foster, 1993). 
 
Ofta anses planering genom scenarion vara ett fenomen enbart applicerbart på stora företag 
vilket Foster (1993) tar avstånd ifrån. Fosters studie ämnar visa på hur scenarioplanering även 
kan användas i småföretag för att hantera osäkerhet i den miljö småföretagen verkar i. Vidare 
pekar Foster på ett antal faktorer som spelar in när företag engagerar sig i scenarioplanering. 
Steg ett i denna process är att titta på nyckelfaktorer som direkt påverkar företaget på olika 
sätt. Här skiljer det sig mellan stora och små företag, påverkansfaktorerna som storföretag 
måste beakta är betydligt mer omfattande än för småföretag. 
 
En utgångspunkt för mindre företag när det gäller att spekulera i vad som är på väg att hända 
är att gardera sig i olika former. Ett sätt att göra detta på är att dela upp scenarion i olika 
kategorier exempelvis genom drömscenario, sannolikt, icke överraskande och värsta tänkbara. 
(Foster, 1993) Drömscenariot är det utfall då allt går företagets väg. Det sannolika scenariot är 
när det som är mest troligt sker, ett exempel på detta är att för ett företag som säljer bär 
kommer försäljningen av jordgubbar att öka under sommarmånaderna. Icke överraskande 
scenarion är utfall som inte påverkar företag i någon större utsträckning samt har funnits i 
åtanke hos företagen. Det sista scenariot är det värsta tänkbara vilket enkelt utryckt kan sägas 
vara den totala motsatsen till drömscenariot, här går allt mot företaget. Detta scenario är av 
vikt att studera då detta utfall indikerar om företaget har styrkan att fortsätta trots att det värsta 
tänkbara sker (Foster, 1993). 
 

3.5 Sammanfattande modell 

De teorier som presenterats ovan i detta avsnitt av studien kan sammanfattas i en modell (se 
figur 3:4). Punkt A är småföretagets nuvarande position. Denna punkt definieras av tidigare 
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strategiska val, vilket inkluderar både tidigare strategisk planering samt övriga delar i den 
strategiska processen.  
 

 
Figur 3:4: Strategiska planeringen i småföretag 

 
 
 
Vilket tidigare teorier i detta avsnitt har visat, har vissa småföretag kommit till punkt A 
genom medvetna strategiska val medan andra har gjort val utan direkta strategiska termer i 
åtanke. Det nuvarande läget kommer, genom strategisk planering, förändras och slutligen 
hamna vid punkt B. Ingen fast tidsram är satt för modellen utan det tar olika lång tid för 
småföretagen att flytta sig från punkt A till punkt B.  
 
Den strategiska planeringen influeras av interna samt externa faktorer. De övergripande 
interna faktorerna är dels de resurser som småföretagen besitter (vilket i sin tur kan delas upp 
i fysiska samt icke fysiska resurser), samt det inflytande ägaren alternativt ägarna har på 
planeringen. De externa faktorerna omfattas av den flexibilitet företaget förfogar över samt de 
omvärldsfaktorer vilka påverkar företaget i fråga. Omvärldsfaktorerna kommer in i 
planeringen via omvärldsanalys och scenarion. Via den strategiska planeringen hamnar 
således småföretaget vid punkt B. 
 
Denna modell ämnar att, tillsammans med inhämtad empiri, förklara hur småföretag använder 
sig av strategisk planering i den turbulenta miljö vilken företag idag verkar i. Därmed ligger 
modellen till grund för besvarandet av det teoretiska problemet. Mer specifikt är det delen 
strategisk planering i modellen, mellan punkt A och punkt B, vilken blir intressant ur ett 
teoretiskt perspektiv. När det kommer till det praktiska problemet i denna studie är det vägen 
mellan den strategiska planeringen och punkt B vilken blir intressant. Genom en ökad 
förståelse vilken denna studie genererar kan studien i sin tur ge råd och implikationer över hur 
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de aktuella småföretagen på ett så optimalt sätt som möjligt ska nå punkt B. Som modellen 
visar är vägen till punkt B osäker och det finns många olika alternativ över vilken väg 
företagen väljer. 
 
Modellen kommer att ligga till grund för följande avsnitt i denna studie; empiri, analys samt 
slutsatser och rekommendationer. Dessa avsnitt kommer således att vara uppdelade efter 
modellens olika delar och återkoppla till de teorier vilka ligger till grund för modellen. 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel kommer den praktiska metoden att behandlas. Författarna kommer att beskriva 
samt förklara hur den empiriska delen är utförd samt motivera de val som har gjorts. 
Därefter kommer de aktuella sanningskriterierna att presenteras. 
 

4.1 Urval 

Valet av denna undersöknings fall har skett genom att identifiera ett antal företag vilka passar 
för denna studies ämnesområde, det vill säga småföretag. Valet av företag för denna studie 
har skett genom ett bekvämlighetsurval. Med denna typ av urval väljer forskaren efter behov 
specifikt ut vilka respondenter som skall ingå i studien (Bryman, 2004). Anledningen till att 
ett bekvämlighetsurval har legat till grund för att identifiera respondenter grundar sig i att vi 
vill se hur företag i olika branscher och miljöer arbetar med strategisk planering. Författarna 
anser att branschen kan ha en viss inverkan på det strategiska arbetet och således är det 
intressant att samla in empiriskt material från ett antal skilda branscher. Vidare har också 
företagen valts ut genom att studera deras historia. Exempelvis ifall de har varit med om 
någon större förändring nyligen där strategisk planering kan ha spelat stor roll etc. Ett 
bekvämlighetsurval ger författarna en viss frihet att välja företag vilka är intressanta för den 
specifika studien. Genom att välja företag vilka skiljer sig emellan på ett antal olika nivåer får 
studien en ytterligare bredd. 
 
Antalet intervjuer som ligger till grund för den empiriska delen är fyra till antalet. Inom de 
företag vilka ingått i studien har personer som besitter kunskaper inom företaget för strategisk 
planering och arbetar med frågor gällande strategisk planering valts ut. I de utvalda företagen 
har det inneburit att de personerna med ovanstående kunskaper även haft en ägande position 
inom företaget. Vi har genom vårt urval valt att inrikta oss på fyra företag. Dessa företag 
kontaktades initialt per telefon. Vid denna första kontakt presenterades studiens 
problemformulering samt studiens syfte för respondenten för att ge dessa en inblick i studiens 
ämnesområde. De företag som valdes ut för studien var: Seaflex AB i Umeå, Läkarhuset 
Hermelinen AB i Luleå, Timelab i Luleå samt WOG Metall AB i Vaggeryd. Dessa företag 
passade enligt författarna bra in på studien då företagen verkar inom olika branscher och är av 
varierande storlek.  
 

4.2 Access 

En viktig aspekt vid intervjuer är access. Med access menas hur forskaren får tillträde till 
material samt information (Johansson Lindfors, 1993). Accessen spelar också en betydande 
roll vad gäller speglingen av verkligheten. Accessen har genom detta stor påverkan på 
utgången av studien då denna bygger på god access från respondenterna. Författarna till denna 
studie anser att accessen till information inte har varit något hinder då samtliga respondenter 
har varit mycket villiga att delge information om deras företag samt deras arbete med 
strategisk planering.  
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Vid val av företag har författarnas kontaktnät varit till stor hjälp. Vid kontaktandet av två av 
de fyra utvalda företagen har kontakter inom företagen varit till stor hjälp för att komma i 
kontakt med rätt person. Vad gäller de andra två företagen har vänner och bekanta till 
författarna tipsat om företag att intervjua samt att deras namn har varit tillgängligt som 
referens. Detta har resulterat i att de företag som valts har samtliga tackat ja till en intervju 
och de personer som har kontaktats har samtliga varit mycket positiva och intresserade till att 
vara delaktiga i studien.  
 

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna som ligger till grund för den empiriska delen har skett utifrån semistrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är ett verktyg vid kvalitativ forskning där 
intervjuarens frågor ger utrymme till respondenten att ge utförliga svar med egna ord (May, 
2001). Semistrukturerade intervjuer utgår vanligtvis från ett antal områden som skall beröras. 
Beroende på hur intervjun artar sig kan frågorna ställas i varierande ordning för att passa 
situationen. Vidare ger även denna typ av intervjumetodik forskaren utrymme att ställa 
följdfrågor till respondenten för att skapa en djupare förståelse. (Bryman & Bell, 2005) 
 
De intervjuer vilka ligger till grund för denna studie har varit av olika karaktär. Intervjuerna 
har bestått av både besöksintervjuer samt telefonintervjuer. De besöksintervjuer samt 
telefonintervjuer som har gjorts har föregåtts av telefonsamtal där studien har presenterats i 
korthet. Anledningen till att en telefonintervju har valts att göras ligger i att respondenten och 
dess företag är lokaliserat i de södra delarna av Sverige och möjlighet fanns ej att göra ett 
besök. Dock ansågs företaget vara av betydande intresse för studien därav ingår detta företag i 
den empiriska delen. Utöver den telefonintervju som gjorts har övriga intervjuer skett på 
respektive företag. Detta för att respondenten skall känna sig trygg i den miljö där intervjun 
äger rum. Samtliga intervjuer har spelats in med bandspelare efter att respondenten har givit 
författarna tillåtelse att göra detta. Intervjuernas genomförande har i så stor utsträckning som 
möjligt följt samma mönster. Grundfrågorna har varit desamma för samtliga intervjuer dock 
har vissa följdfrågor tillkommit på vissa intervjuer som ej varit aktuella i andra fall samt att 
frågorna har haft varierande ordningsföljd för att passa situationen. Författarna har även valt 
att använda sig av samma intervjuare på samtliga intervjuer. Detta för att intervjuerna skall i 
sin utformning vara så lika varandra som möjligt.  
 
Respondenterna har före studien ej givits tillgång till det frågeformulär som utformats. Den 
information som de delgivits har innefattat studiens problemställning samt studiens syfte. 
Detta val har gjorts då författarna anser att om frågeformuläret ges ut innan intervjutillfället 
finns risken att respondenterna förbereder svar vilka låter bra men inte stämmer helt med 
verkligheten. Det negativa med detta är dock att respondenterna möjligen inte kan ge lika 
utförliga och informationsrika svar då de ej hunnit förbereda sig och möjligen känner av en 
viss press att ge svar på frågorna relativt snabbt. Däremot har begreppet strategisk planering 
förklarats ytligt innan varje intervju. Ingen detaljerad förklaring har givits för att det möjligen 
skulle kunna leda till att svar från respondenterna formas efter denna studies definition och 
deras egen syn på det hela inte kommer fram i den mån författarna av denna studie önskar. 
Orsaken till att begreppet har förklarats beror på att de intervjuade ej nödvändigtvis har någon 
utbildning eller kunskap inom området och kan ställa sig frågande till begreppet och således 
inte kunna svara på ett antal olika frågor. 
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4.4 Intervjuguide 

Vid utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) är det av yttersta vikt att forskaren beaktar 
den problemställning samt det syfte som uppsatsen har. Tas ej hänsyn till detta finns risken att 
svaren på de frågor som ställs ej bidrar till att svara på forskningens problemställningen samt 
syftet. Även frågornas utformning bör beaktas grundligt (Dahmström, 2005). I denna studie 
har forskarna valt att formulera frågorna på så sätt att respondenten har haft möjlighet att ge 
öppna svar. Frågornas utformning har varit av relativt allmän karaktär vilket har bringat 
möjligheter för författarna att ställa eventuella följdfrågor (Bryman, 2004) Ett antal 
följdfrågor har också inkluderats i intervjuguiden. 
 
Strukturen samt ordningen på frågorna har också granskats när frågeformuläret har utformats. 
Med detta menas att samtliga delar som omfattas inom den teoretiska referensramen skall ingå 
bland frågorna. De faktorer som har legat till grund för denna intervjuguide kan sammanfattas 
i den modell som illustrerades i teoriavsnittets avslutande sida (figur 3:4). Modellen visar 
först på strategi vilken har lett fram till företagets nuvarande position, vid punkt A, vilket har 
berörts i ett antal övergripande frågor. Detta följs av den strategiska planeringen i företagen, 
vilken i sin tur påverkas av interna samt externa faktorer. Intervjuguiden följer denna struktur 
genom att först innehålla allmänna frågor kring den strategiska planeringen följt av frågor 
kopplade till dels de interna samt de externa faktorerna. Utöver de teoretiskt grundade 
frågorna har inledningsvis också ett antal övergripande frågor ställts. Bland dessa kan ses: 
namn, företag, kort sammanfattning av företagets historia etc.  
 
Huvudfrågorna som ligger till grund för intervjun är strukturerade på så vis att fråga ett samt 
två berör strategi i allmänhet tillsammans med förberedda följdfrågor. Fråga tre, fyra, fem och 
sex berör strategisk planering också denna avdelning av frågor innefattar vissa följdfrågor. De 
interna faktorerna belyses genom frågorna sju till och med tio. De följande fem frågorna (11-
15) berör de externa faktorerna som påverkar ett företag. De avslutande frågorna 16-18 har 
benämnts som övriga faktorer. Anledningen till detta är att de berör frågor som ej direkt kan 
hänföras till figur 3:4 men som författarna anser utgör en viktig del för att förstå den 
strategiska planering som pågår i företaget. För en fullständig redogörelse av frågorna se 
bilaga 1. Vissa områden har valts bort i denna studie då de kan anses som känsliga för 
respondenten att svara på. Exempel på dessa är personliga värderingar, familjens påverkan 
samt personliga mål. Utöver anledningen att dessa är känsliga så ser författarna inte heller 
dess inverkan på studien i övrigt som särskilt relevanta. Efter att ett första utkast av frågorna 
gjorts har två testpersoner ställt upp för testa frågorna. Detta har skett för att författarna skall 
få feedback på de frågor som utformats. Personerna som ingick i denna teststudie har drivit 
småföretag själva varav en fortfarande driver ett mindre företag. Dessa personer har ej ingått i 
den empiriska delen utan endast agerat som testpersoner för intervjuguiden. Utgången av detta 
test blev att frågorna till viss del reviderades för att bättre passa studien samt bättre förstås av 
respondenterna. 
 

4.5 Bearbetning av insamlad empirisk data 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet inom en till två dagar efter varje specifikt 
intervjutillfälle. Transkriberingen gjordes så nära inpå intervjutillfället för att författarna 
skulle kunna komma ihåg så mycket som möjligt från varje intervju för att underlätta analysen 
samt komma ihåg faktorer utöver det verbala så som ansiktsuttryck och kroppsspråk (vilket 
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dock blev svårt vid telefonintervjun av uppenbara skäl), vilka kan påverka analysen av 
intervjuerna. Under intervjutillfället noterades anmärkningsvärda ansiktsuttryck och signaler 
med kroppsspråket vilka även noterades i transkriberingen. Till sist när transkriberingarna var 
klara skickades de tillbaka till de intervjuade för ett godkännande.  
 

4.6 Kritik av primärkällor 

Viss kritik kan riktas mot insamlingen av primärdata, både vad gäller respondenterna samt 
författarna själva. Vad gäller de respondenter vilka har valts ut till denna studie kan det tydligt 
urskiljas att vissa har varit mer insatta inom ämnet än andra. Detta har resulterat i att vissa har 
givit mer relevanta svar vilka besvarar frågan i en högre grad än svar vilka möjligen inte 
bygger på rätt uppfattning kring ämnet. Författarna har försökt att lösa detta problem genom 
att exempelvis förklara begreppet strategisk planering innan intervjun. Däremot har 
författarna varit försiktiga med att förklara ytterligare begrepp då studiens hermeneutiska 
synsätt syftar till att låta respondenten ge sin egen syn på verkligheten. Ytterligare kritik kan 
riktas till författarnas kunskaper inom intervjuteknik. Då båda författarna saknar till viss del 
kunskaper inom intervjuteknik kan författarna missat tillfälle att ställa intressanta följdfrågor 
som hade kunnat ge en djupare kunskap. Detta förfarande har dock diskuterats före 
intervjuernas genomförande samt under uppbyggnaden av intervjumallen där vissa potentiella 
följdfrågor redan identifierats samt skrivits ner. Vi har även spelat in samtliga intervjuer, 
vilket kan ha påverkat respondenterna till den grad att de inte vågar vara uppriktiga eller svara 
på ett önskat sätt. Dock har samtliga respondenter inte uttryckt någon negativ åsikt gentemot 
inspelningarna och författarna av denna studie anser att dialogen har varit så pass öppen att 
respondenterna hade uttryckt sig angående inspelningarna om de känt något negativt i frågan.  
 

4.7 Sanningskriterier 

Vid bedömning av kvalitativ forskning används skilda sanningskriterier än vid kvantitativ 
forskning. Vid kvalitativ forskning bedöms sanningskriterierna genom att se till tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet, konfirmering samt äkthet (Bryman & Bell, 2005).  
 

4.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie bedöms genom att se till hur författarna har beskrivit den sociala 
verkligheten (Bryman & Bell, 2005). I den studie som har utförts har frågorna som tidigare 
nämnts varit av en öppen karaktär vilket har givit plats för respondenten att utveckla sina svar 
samt satt en personlig prägel på svaren. Frågornas öppna karaktär har givit författarna 
möjligheten att redan före intervjun förbereda ett antal följdfrågor vilka sedan ställts utifrån 
respondentens svar. Under intervjuernas gång har korta sammanfattande frågor gjorts för att 
säkerställa att författarna uppfattat respondentens svar korrekt. Författarna har också vid 
intervjuns slut visat på de citat vilka använts för att låta respondenten godkänna att det 
används i studien. Utöver dessa konfirmerande frågor har också studien efter sammanställning 
skickats till samtliga respondenter för godkännande samt givit dem möjlighet att påpeka 
eventuella missuppfattningar. 
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4.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet inbegriper i vilken omfattning resultatet kan generaliseras samt överföras till 
andra miljöer (Bryman & Bell, 2005). Författarna till denna uppsats har valt att studera fyra 
småföretag och deras arbete med strategisk planering. De intervjuer som är utförda har valts 
med syfte att skapa en förståelse för hur det kan se ut i olika branscher. Med studiens 
omfattning samt skillnader mellan branscher har författarna inte för avsikt att generalisera de 
resultat som framkommer av studien utan presentera dessa som ett underlag för fortsatt 
forskning. Det som avses med de fall som tas upp i denna studie är att skapa indikationer för 
hur ett fortsatt arbete med strategisk planering kan resultera i framgång för företagen.  
 

4.7.3 Pålitlighet 

För att säkerställa pålitligheten i studien har författarna själva granskat studien samt den 
insamlade data. Utöver detta har också handledaren givit författarna feedback på det arbete 
vilket har utförts samt granskat dess innehåll. Intervjuguiden har innan den användes på 
företagen testats på två respondenter vilka ej har ingått i studien men vilka har givit 
författarna feedback på intervjuguiden. Utifrån detta anser författarna att pålitligheten i 
studien kan anses vara hög.  
 

4.7.4 Konfirmering 

Att hålla sig fullständigt objektiv som författare i en studie är nästintill omöjligt, speciellt i en 
kvalitativ studie, dock är det av vikt att forskaren är medveten om att samtliga delar av studien 
kan påverkas av forskarens personliga värderingar samt uppfattningar (Bryman, 2004). 
Författarna av denna studie anser att de egna värderingarna kan haft en viss påverkan på 
exempelvis de gjorda tolkningarna av de empiriska data och således påverkat studiens 
efterföljande delar i viss utsträckning. Vi har dock försökt att ej påverka respondenterna 
genom allt för ledande frågor och med tanke på att vi ej haft någon större insikt i de 
undersökta företagen före genomförandet av studien anser vi att en viss konfirmerbarhet kan 
upprätthållas. 
 

4.7.5 Äkthet 

Äktheten behandlar huruvida studien ger en rättvisande bild av respondenternas åsikter. Likt 
ovan nämnt har författarna valt att skicka respondenterna studien före tryckning för att ge 
respondenterna möjligheten att ge kommentarer till författarna angående innehållet i det 
empiriska samt analytiska materialet. Huruvida studien har givit respondenterna en ökad 
förståelse kring ämnet anser författarna är svårt att svara på, då studien syftar till att ge 
författarna en ökad förståelse för hur småföretag arbetar med strategisk planering. 
Förhoppningar om att författarna lyft fram aspekter vilka företagen tar till sig finns dock hos 
författarna.   



 
 30 
 

5. Empiri 

I denna del av uppsatsen kommer en beskrivning av den empiriska undersökningen att göras. 
Detta för att ge en inblick i hur de fyra företagen som har valts ut för denna studie arbetar 
med strategisk planering. Kapitlet kommer att starta med en presentation samt beskrivning av 
de företag som har valts ut för studien. Därefter kommer en redogörelse för respondenternas 
svar att göras.    
 

5.1 Företag 

I denna studie har vi valt att rikta fokus mot fyra företag verksamma inom skilda branscher 
och med skilda storlekar, detta för att utöver att skapa en förståelse för hur småföretag arbetar 
med strategisk planering också få en förståelse för hur strategisk planering kan skilja sig 
beroende på bransch och storlek på företaget.  
 
Författarna har ej för avsikt att göra någon djupare finansiell analys av företagen dock för att 
visa på storleken samt delar av deras utvecklingskurva kommer ett diagram som visar deras 
omsättning de senaste åren att presenteras för varje företag.   
 
De företag vilka är aktuella för denna studie är: Seaflex AB, WOG AB, Läkarhuset 
Hermelinen AB och Timelab Consulting. Mer information om varje enskilt företag kommer 
att presenteras under respektive empiriavsnitt. 
 

5.2 Empiriska data 

De empiriska data som är insamlade under intervjuerna kommer att presenteras utifrån den 
modell över strategiska planeringen i småföretag. Respondenternas svar kommer att delas upp 
i fem olika kategorier där den första berör strategi i allmänhet. Därefter kommer rubriceringen 
strategisk planering, följt av de faktorer som påverkar företaget. Dessa faktorer delas upp i 
interna samt externa faktorer för att sedan avsluta den empiriska delen med frågor rörande 
övriga faktorer.  
 
Utöver att den empiriska delen kommer att delas upp i de fem faktorer som har identifierats 
utifrån teorierna kommer strukturen på empirin att utgå från varje företag för sig. Med detta 
menas att redogörelsen kommer att ske separat för varje företag. Anledningen till att denna 
struktur har valts är för att undvika eventuella jämförelser mellan företagen redan i empirin 
utan lämna detta till analysen samt diskussionen.  
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5.3 Företagspresentation Seaflex AB 

”Det är drömmen och planeringen om framtiden som ger den värdefulla nutiden.” 
– Lars Brandt, Seaflex AB 

 
Ett av de företag vilket har valts ut för denna studie är Seaflex AB. Företaget är väldigt 
nischat; de tillverkar och säljer förtöjningsanordningar för mariner runt om i världen. Utöver 
de 10 personer positionerade i Umeå så samarbetar Seaflex AB med 234 distributörer 
utspridda över 59 länder runt om i världen. Seaflex AB har under de senaste åren expanderat 
från den Europeiska samt den Amerikanska marknaden till att också tillgodose de marknader i 
Asien samt Mellanöstern. År 2006 hade företaget en omsättning på cirka 15,5 miljoner SEK. 
(www.affarsdata.se, 2008-05-05, www.seaflex.net, 2008-05-05) År 2005 knöt Seaflex AB ett 
drömkontrakt innefattande bryggförankringar till OS i Kina, ett kontrakt vilket översteg 2006 
års totala omsättning. (www.vk.se, 2008-05-10) 
 
De produkter Seaflex AB erbjuder marknaden är varierande förankringssystem för marinor. 
Dessa förankringssystem är miljövänliga alternativ till tidigare använda kättingar. Produkten 
består av ett starkt gummi vilket ej skadar undervattensvegetationen. (www.seaflex.net, 2008-
05-05) Seaflex AB har det senaste året drabbats av kraftigt ökade priser på grund av hur 
världsmarknaden ser ut. Priset på deras produkter har i USA ökat med 41 procent de senaste 
två åren. (www.svt.se, 2008-05-10) 
 
Seaflex AB:s utvecklingskurva har ökat stadigt sedan år 1999. Vid den tidpunkten låg 
omsättningen på cirka fyra miljoner för att öka fram till 2005 till närmare 18 miljoner. 
Omsättningen sjönk dock en aning 2006 till 15,5 miljoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:2: Seaflex AB:s omsättning från år 1999 till år 2006 (www.affarsdata.se, 2008-05-08) 
 
 
Den person vilken intervjuades för denna studie å Seaflex vägar är företagets verkställande 
direktör Lars Brandt, son till uppfinnaren av produkten samt företagets grundare Bertil 
Brandt. 
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5.3.1 Strategi 

”Strategier finns men ändå inte.” 
– Lars Brandt 

 
När det kommer till strategi inom företaget berättar Lars Brandt tidigt om hur de inte arbetar 
med specifika strategidokument eller med strategi som ett uttalat begrepp i någon större 
utsträckning. Dock påpekar Brandt att mycket av hans arbete med företaget kan kopplas till 
strategiska delar. Detta har bekräftats exempelvis genom att en av de anställda på företaget, 
närmare bestämt exportchefen, har berättat att han ser strategi inom stora delar i företaget. När 
det kommer till utformningen av distributionsnätverk samt bearbetning av distributörer menar 
Lars Brandt att det också finns en grundläggande strategisk tanke. Detta utformades dock på 
ett tidigt stadium då Lars Brandt mer eller mindre var ensam på företaget och således skrevs 
varken strategin, beslut eller själva processen ner på papper. Mycket av det som kan kopplas 
till strategi har enligt respondenten vuxit fram fritt och beskrivs som ”så gör vi och sen gjorde 
vi så”. 
 
Vidare berättar respondenten hur han redan år 1988 påbörjade och dokumenterade sin 
formulering av visionen; att alla aktörer inom marknaden, över hela världen, skulle känna till 
företaget som ett alternativ. Lars Brandt berättar hur personer utanför företaget ansåg att 
visionen var befängd med tanke på företagets lilla storlek. Visionen uppnåddes dock, enligt 
respondenten, vilket ledde till att den fick uppdateras. Den nya visionen är formulerad till att 
de ska göra det enkelt på alla sätt för kunder att ha Seaflex som förstahandsval, och då inte 
bara veta om att valet finns utan också köpa produkten. Seaflex nuvarande affärsidé är enligt 
Lars Brandt mycket intern för att hjälpa företaget och lyder att de ska sälja Seaflex 
förankringssystem till den marina världsmarknaden samt utveckla, tillverka och paketera 
produkten. Respondenten anser att det är viktigt med visioner och mål samt att alla inom 
företaget förstår innebörden av de två begreppen. Han påpekar återigen att de dokument som 
mål och visioner skrivs ner på sällan blir lästa och det är viktigare att nå ut på andra sätt och 
att folk förstår grunden. 
 
Lars Brandt berättar även att företagets produkt har ändrat användningsområde sedan starten. 
I samband med detta nämner respondenten att han tidigt försökte att föra en konversation med 
en återförsäljare för att förbättra försäljningen. Detta genom att komma med förslag på hur de 
kunde förbättra sin marknadsplan men att detta inte fungerande och på grund av 
återförsäljarens dåliga kvalitet samt dåliga kommunikation med slutkunden fungerade inte 
samarbetet. 
 

5.3.2 Strategisk planering 

”… och det är nog lite strategi när man tänker efter.” 
– Lars Brandt 

 
Respondenten inser under intervjun att mycket av de tankar och tillvägagångssätt vilka har 
varit viktiga under företagets uppbyggnad kan betecknas som strategi. Han beskriver vidare 
hur hans bror, vilken var ägare av företaget innan respondenten tog över, inte hade någon 
utbildning inom området strategi och hade således inte någon fokus på strategisk planering. 
Fortsättningsvis talar respondenten om att då brodern var lagd åt det praktiska hållet innebar 
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det även en brist av struktur i tänkandet samt inga kvalitativa återkopplingar. Resultatet av 
detta var att bolaget gick i konkurs år 1987 och vid denna tidpunkt tog Lars Brandt över 
företaget tillsammans med sin syster. Vid detta tillfälle var det inte mycket kvar av företaget 
förutom patenträttigheterna, vilka dock räckte för att uppta produktionen igen. 
 
Respondenten hade vid denna tidpunkt långsiktiga planer på att utveckla företaget och 
produkten. Detta, enligt Lars Brandt mer seriösa sätt, ledde till att systern vilken tyckte att det 
var obefogat med ett seriöst tillvägagångssätt lämnade företaget. År 1999 menar Lars Brandt 
att företaget gick ifrån att vara en hobbyverksamhet, mycket tack vare att mer struktur och 
planering. Han menar att samma produkt med exakt samma förutsättningar kan misslyckas 
eller ha framgång beroende på hur man planerar och tänker. 
 
Ett tillvägagångssätt som fått stort utrymme inom den strategiska planeringen i företaget idag 
är de så kallade personalutvecklingssamtalen och resultatet av dessa möten i form av de 
måltavlor vilka ser olika ut för varje enskild person i företaget. Dessa möten utförs en gång 
per år, kring årsskiftet. Lars Brandt fortsätter med att tala om att han tycker att planering och 
strukturera framtiden leder till en mer värdefull framtid. Kvalitet är även ett viktigt koncept 
inom företaget och även här är det långsiktiga tänkandet viktigt. Respondenten menar att de 
kan anses som lite omfattande och krångliga av kunder, de tar exempelvis inte emot en order 
genom endast ett telefonsamtal, men att deras tillvägagångssätt trots allt är en del av den 
kvalitet de står för och de vill inte att kunder tio år senare är missnöjda över produkten på 
grund av ett för snabbt köp. 
 
Ett långsiktigt finansiellt mål som Lars Brandt talar om är att år 2010 omsätta cirka 100 
miljoner SEK. Utöver detta mål uttrycker inte respondenten några övriga specifika finansiella 
mål på sikt. Gällande deras nuvarande position är Brandt överraskad över hur bra det har gått 
och säger att han för fem år sedan inte hade anat att företaget skulle vara så pass 
framgångsrikt som det idag är. Nyckelfaktorn bakom detta menar respondenten är en 
kombination av en konsekvent styrning av företaget och tilltro till det man gör samt att man 
lever efter detta. Den nuvarande positionen beror till stor del på att detta har fungerat, menar 
Brandt, och fortsätter med att påpeka att man kan ha en stringent styrning men ändå 
misslyckas. 
 

5.3.3 Interna faktorer 

Brandt berättar att de arbetar aktivt med personalutvecklingssamtal för att hela tiden få de 
anställda att sätta upp högre mål för att själva utvecklas samt utveckla företagets kompetenser. 
Dock menar respondenten att folk ofta glömmer dessa personalutvecklingssamtal väldigt fort. 
Med detta i åtanke skapade Brandt förra året en måltavla till varje anställd vilken denne skulle 
placera mellan dator och telefon. Denna måltavla visar företagets affärsidé och vision. 
Företagets gemensamma målsättningar står även med för att avslutas med varje enskild 
anställds personliga målsättningar. Dessa personalutvecklingssamtal hålls sedan, som ovan 
nämnt, en gång per år för att hela tiden uppdateras. Dock har under 2008 inget 
personalutvecklingssamtal ännu ägt rum något Brandt själv ser som ”fruktansvärt” . 
Anledningen till detta ligger i att det kommit upp en del strul under årsskiftet och det här året 
har varit speciellt då de säljer mindre men har mer att göra.     
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Ytterligare en faktor Brandt berättar om är en företagsledarutbildning han själv går. Denna 
utbildning tillsammans med respondentens tidigare formella utbildning på universitet (vilket 
omfattar marknadsföring samt diverse kurser inom datorkunskap, juridik samt 
småföretagsekonomi på universitetsnivå) samt erfarenheter från tidigare arbete på IBM har 
varit till stor hjälp tillsammans med en stark tilltro på det företaget gör. En annan faktor vilken 
han lyfter fram är vikten av att delegera ansvar samt att de anställda tar egna initiativ, vilket 
har varit otroligt viktigt för organisationen. Brandt menar vidare att en bra kommunikation 
mellan de anställda samt mellan anställda och ledningen har varit lösningen till många 
problem som har uppstått. Samtidigt hävdar respondenten att det har blir allt svårare att 
upprätthålla denna kontakt i takt med att företaget växer.  
 
Brandt talar mycket om vikten av kännedom kring marknaden samt att det i dagsläget inte 
finns några planer på att utöka marknaden från att ha nybyggnationer som primärmarknad till 
att också inkludera restaurering av befintliga bryggor. Anledningen till detta enligt Brandt 
ligger i att det är en mycket omfattande process och att i dagsläget så fokuseras resurserna på 
den identifierade primärmarknaden.   
 

5.3.4 Externa faktorer 

På frågan gällande vilka deras främsta konkurrenter på marknaden är så berättar Brandt att de 
under lång tid varit skonade från konkurrens överhuvudtaget och att Seaflex AB är det enda 
komplementent på marknaden till de befintliga kättingarna. På senare tid har det dock börjat 
dyka upp en viss konkurrens men inget vilket direkt oroar honom. 
  
Vidare berättar Brandt att de är ”skitdåliga”  när det kommer till att bevaka företagets 
omgivning. Dock fortsätter Brandt med att förtydliga att detta är en punkt som är av yttersta 
vikt speciellt nu när marknaden är så pass osäker. Brandt menar att de har genomfört en 
bedömning över marknaden och identifierat ett antal marknadsindikationer som är kopplade 
till antalet båtar samt antalet bryggor och marinor som säljs. Dessa faktorer påverkas inte av 
svängar i konjunkturen i någon större omfattning. Han menar dock att detta inte är någon lätt 
process. Kunskap kring omvärldsindikator är något vilket behövs men hur den kunskapen ska 
inhämtas vet han ej. Detta är dock något vilket företaget jobbar med idag då Lars Brandt, som 
ovan nämnt, går en företagsledarutbildning vilken tar upp dessa delar. Respondenten lyfter 
även fram att för att komma till rätta med detta kan en lösning vara att anlita extern hjälp, 
exempelvis från studenter vid Umeå Universitet. 
 

5.3.5 Övriga faktorer 

Vid ett flertal tillfällen påpekar Brandt vikten av att identifiera rätt marknad och att det då 
finns potential i den identifierade marknaden. Ytterligare en faktor som Brandt belyser som 
viktig är den ekonomiska aspekten, hur mycket man är villig att satsa samt hur mycket det ger 
tillbaka till en. Seaflex AB är uppbyggt helt av egen finansiering och inte med hjälp av 
venture capital bolag eller liknande, något som Brandt säger så här i efterhand att de kanske 
borde tagit hjälp av. De viktiga faktorerna enligt respondenten är en kombination av externa 
faktorer som fokuserar på marknaden. Utöver vikten av externa faktorer pekar Lars Brandt 
också på vikten av att fokusera på de interna flödena, att resurser finns för projekten.  
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5.4 Företagspresentation WOG Metall AB 

Det andra företaget vilket har studerats i detta empiriavsnitt är WOG Industri. WOG Industri 
är ett företag verksamma inom trä, metall och interiörbranschen. Företaget är lokaliserat i 
Vaggeryd samt Skillingaryd i Småland och grundades år 1944. WOG är som företag indelat i 
tre stycken delar med samma ägare till samtliga. Dessa är WOG Trä AB, WOG Metall AB 
samt WOG interiör AB, tillsammans bildar dessa WOG Industri. Sammanslaget ligger dessa 
tre enligt definition precis på gränsen mellan att vara ett litet och ett medelstort företag. 
Tillsammans sysselsätter de totalt 50 personer och har en omsättning på cirka 100 miljoner 
SEK. (www.affarsdata.se, 2008-05-05, www.wogindustri.se, 2008-05-05) Författarna ser 
dock detta som något positivt då studien ämnar undersöka småföretag vilka är olika i storlek. 
 
En anledning till att författarna har valt att studera WOG ligger i att de ganska nyligen har 
varit med om en stor förändring inom deras produktsortiment. Tidigare producerade WOG 
möbler för TV-apparater men denna marknad minskade drastiskt när vägg-TV blev allt 
vanligare. Detta gjorde att WOG var tvungen att lägga om produktionen och idag tillverkar de 
helhetslösningar för butiksinredning samt badrum. Ägarna till WOG Industri har också av 
organisationen Företagarna, blivit utsedd till årets företagare i Vaggeryds Kommun. 
Motiveringen är att de ”Genom ett stort kunnande och ett starkt ledarskap … från ett utsatt 
läge med stora produktförändringar på marknaden, lyckats vända en hotande framtid till stor 
framgång.” (www.vaggeryd.se, 2008-05-10) 
 
WOG Industri består som ovan nämnt av tre stycken delar. Fram till år 2001 bestod WOG 
Industri endast av WOG Metall AB. År 2001 bildades WOG Trä AB vilket i diagrammet 
nedan är adderat med WOG Metall AB. Dessa siffror fortsätter fram till och med 2007. Det 
senaste året har ytterligare ett bolag bildats, nämligen WOG Interiör AB vilket kan ses i 
figuren nedan tillsammans med WOG Metall AB samt WOG Trä AB vilket visas i 
diagrammet med den mörkgrå kurvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:2: WOG Industris omsättning från år 1995 till år 2007 (www.affarsdata.se, 2008-05-10) 
 
 
I denna studie är respondenten vilken företräder WOG Industri företagets marknadschef samt 
delägare Anders Rittfeldt. 
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5.4.1 Strategi 

Anders Rittfeldt berättar i intervjun att ett mål vilket de strävar efter är att förbli ett svenskt 
företag samt att bibehålla grundkonceptet att endast använda sig av svenska komponenter i 
deras produkter samt utnyttja kompetensen vilken finns inom företaget. Företaget har valt att 
inte importera från andra länder trots att det funnits påtryckningar utifrån. För att uppnå dessa 
mål berättar Rittfeldt att det är viktigt att fokusera samt att hitta de rätta nischerna för detta. 
Dock finns ej någon formell strategi nedskriven för att nå dessa mål. Rittfeldt betonar att 
anledningen till detta ligger i deras storlek som företag.  
 

5.4.2 Strategisk planering 

”Man är inte kvar i den här marknaden om man inte har ett bra pris och bra kvalité” 
– Anders Rittfeldt, WOG Metall AB 

 
Trots att det saknas en formell strategi så sker det månadsvis möten där planering sker. Dessa 
möten sker tillsammans med de anställda med en genomgång av vad som sker i företaget, hur 
orderläget ser ut och vad som förväntas den närmaste tiden. Efter detta möte sker en träff 
mellan delägarna där planeringen fastställs. Rittfeldt pekar på att planeringen har blivit allt 
viktigare då marknaden ser ut som den gör idag. Stora förändringar har skett i marknaden och 
kraftiga prisökningar på både metall och trä. Dessa faktorer väger tungt enligt respondenten 
när det kommer till planeringen. Han framhåller således att det är otroligt viktigt att planera 
med dessa förändringar. Mycket av planeringen sker på lång sikt, enligt Rittfeldt. Ofta 
innefattar planeringen investeringar vilka innebär utökande eller uppgraderingar av 
maskinparken. Dessa investeringar har varit nödvändiga för att möta konkurrensen på 
marknaden samt för att förbättra och förenkla produktionen.  
 
Vidare berättar Rittfeldt att den bransch i vilken de verkar har sedan de tog över varit mycket 
osäker och många av de investeringar vilka har gjorts har varit en direkt följd av detta. Dock 
har utvecklingen enligt Rittfeldt gått betydligt bättre än förutspått vilket han ser som ett 
resultat av en förbättrad struktur de senaste åren. Respondenten menar att nyckeln till att 
överleva i branschen är att ha ett bra pris på de produkter vilka görs samt en högklassig 
kvalité. Vidare pekar han också på den geografiska aspekten, vilken innebär låg 
personalomsättning, fördelaktiga lokalkostnader samt närheten till leverantörer. Rittfeldt 
berättar vidare att branschen har blivit allt tuffare och att Asien har tagit över i stor 
utsträckning genom att tillverka lågprismöbler och leverera till konkurrenter här i Sverige. För 
att möta dessa förändringar i marknaden startades WOG Interiör AB. Denna del av WOG 
Industri producerar butiksinredning till stora kedjeföretag med enskilda handlare vilket enligt 
Rittfeldt inte är en lika priskänslig bransch. Han menar också på att denna bransch har på 
senare år blivit mer lukrativ då butiksinredning har givits större fokus. I de marknader WOG 
Industri idag är verksamma skönjer de en stark optimism och räknar med att växa kraftigt.  
 

5.4.3 Interna faktorer 

Anders Rittfeldt berättar under intervjun att inom verkstadsindustrin har spetskompetenser 
blivit en allt viktigare faktor. Han pekar på att tidigare kunde nästan vem som helst komma in 
från gatan och sköta en svarv på fabriken men idag krävs det betydligt mer kunskaper inom 
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den tekniska delen av produktionen. På senare tid har också språkkunskaper fått en allt större 
betydelse i och med att mycket handel sker med företag lokaliserade utomlands. Detta har fått 
till följd att delar av personalen har utbildat sig inom engelska eller tyska för att möta detta 
behov. Att utveckla de befintliga kompetenserna samt skapa nya kompetenser har blivit allt 
viktigare och idag krävs det mycket mer vad gäller kompetenser för att jobba på ett vanligt 
verkstadsföretag, enligt Rittfeldt. Han själv utökar idag sin tidigare utbildning inom ekonomi 
och marknadsföring med språk då han anser att detta blir allt viktigare framöver.  
 
När det kommer till resurser menar respondenten att detta är ett problem för många 
småföretag när det kommer till att planera inför framtiden. Han berättar att med ökade 
resurser skulle det självklart gå att planera bättre men ser samtidigt deras nuvarande situation 
som tillfredsställande.  
 

5.4.4 Externa faktorer 

Rittfeldt betonar deras konkurrenter som kolleger och menar på att regionen som sådan är 
uppbyggd på det sättet att de handlar med varandra och för en dialog med varandra trots att de 
agerar på samma marknad och konkurrerar om samma kunder. Han berättar vidare att detta 
arbete med konkurrenter är något som har vuxit fram för att kunna bemöta konkurrensen 
utifrån. Samtidigt påpekar han att detta är ett bra sätt för att samla in information.  
 
Att studera omvärlden är något Rittfeldt berättar att de gör kontinuerligt och försöker hela 
tiden vara observant på händelser eller trender vilka kan påverka företaget. Denna 
undersökning sker tillsammans med ekonomifunktionen Jan Fredén (delägare) och är något 
som de själva studerar och analyserar. Rittfeldt berättar att ser de en förändring komma är de 
gärna med och påverkar denna förändring och försöker agera tidigt istället för att vänta på att 
förändringen sker. Denna typ av agerande anser Rittfeldt mycket viktig, skall företaget vara 
med i framkant måste man agera snabbt och vara flexibel. Ett exempel på detta berättar 
Rittfeldt är deras investeringar i maskinparken vilka gör att produktionen effektiviseras samt 
att flexibiliteten ökar genom att de snabbt kan skifta mellan produktionslinjer. Samtidigt 
berättar Rittfeldt att det är också viktigt att studera faktorer vilka kan påverka och se hur dessa 
faktorer kan drabba företaget. Rittfeldt berättar att den senaste tiden har priserna på stål och 
trä rusat kraftigt vilket har haft stor inverkan på verksamheten.   
 

5.4.5 Övriga faktorer 

Rittfeldt berättar under intervjun att han känner att han har goda kunskaper vad gäller de 
interna faktorerna vilket är ett resultat av den goda kommunikation som råder på företaget. 
Den goda kommunikationen ser han som ett resultat av storleken på företaget. Han påpekar att 
det är betydligt lättare att upprätthålla en god kommunikation och relation i ett mindre företag. 
Vad gäller kunskapen om det externa menar han att även denna kunskap är tillfredsställande 
och mycket av detta beror på bra dialog med konkurrenter samt kunder vilka de värnar 
mycket om.  
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5.5 Företagspresentation Läkarhuset Hermelinen AB 

Det tredje företaget vilket har valts ut för denna studie är Läkarhuset Hermelinen AB. 
Hermelinen utför specialistläkarverksamhet i Luleå med en personalstyrka på 20 personer, 
varav 15 är heltidsanställda och fem är halvtidsanställda. Bolaget grundades år 1990. År 2007 
lämnades företagshälsovårdsdelen över till ett eget dotterbolag vid namn Hermelinen 
Företagshälsa AB, vilket första året kommer att omsätta cirka 5 miljoner vilket gör att 
företaget totalt hade år 2007 en omsättning på cirka 26 miljoner SEK vilket är en kraftig 
ökning sedan 2006. (Årsredovisning, 2006/2007) 
 
Hermelinen är intressant av det faktum att de tillhör en bransch, det vill säga den privata 
hälsovården, vilken är relativt ovanlig i Sverige. Det är i synnerhet ovanligt med privat 
hälsovård i mindre städer och i norra delarna av landet. På grund av de lagar och 
bestämmelser vilka gäller för hälsovården inom den privata sektorn skiljer sig situationen för 
Hermelinen och övriga företag för denna studie markant. 
 
Ser vi till Läkarhuset Hermelinen kan vi se en stadig tillväxt vad gäller omsättningen. De 
siffror som visas startar år 1998-1999 då Hermelinen hade en omsättning på drygt nio 
miljoner för att stadigt öka fram till 2004-2005 till en omsättning på drygt 19 miljoner. Dock 
avtog omsättningen till viss del fram till 2005-2006 då omsättningen låg på strax under 19 
miljoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:3: Läkarhuset Hermelinen AB:s omsättning från år 1998 till år 2006 (www.affarsdata.se, 2008-05-08) 

 
 

Den person vilken representerar Läkarhuset Hermelinen AB i denna studie är Anders 
Henriksson, en av grundarna av företaget och verkställande direktör för koncernen samt aktiv 
som läkare i företaget. 
 

5.5.1 Strategi 

Företaget skapades år 1990 då den dåvarande regeringen gjorde det möjligt för privata aktörer 
att starta eget inom sjukvården. Anders Henriksson berättar att vid denna tidpunkt skapades 
visionen gällande att hålla samma höga kvalitet som det offentliga alternativet, det vill säga 
landstinget, samt att ha en bättre tillgänglighet och kontinuitet, vilket innebär att patienter ska 
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få träffa samma läkare vid flertalet besök. Det finns dock inget nerskrivet formellt dokument 
med strategi för att nå denna vision, utan dessa frågor diskuteras verbalt vid regelbundna 
möten, enligt Anders Henriksson. Däremot finns det olika dokument över hur en hög kvalitet 
ska hållas samt en kontinuerlig dokumentation över den dagliga verksamheten vilket sin tur 
leder till en högre kvalitet. Denna dokumentation utförs bättre än landstinget, enligt 
respondenten, vilket innebär att Hermelinen har en bra kontroll över vad som sker inom 
företaget. 
 

5.5.2 Strategisk planering 

”Alla blir sjuka någon gång.” 
– Anders Henriksson, Läkarhuset Hermelinen AB 

 
Den strategiska planeringen inom företaget sköts vanligtvis vid möten vilka sker en gång i 
månaden. Dock träffas det så kallade läkarrådet under en timme i veckan där till exempel 
ekonomi och liknande frågor diskuteras i något mindre omfattning. Den långsiktiga 
planeringen avser tiden ett år framåt i regel. Respondenten menar att noggrann planering är 
mycket viktigt inom företaget då exempelvis patienter kallas fyra till fem veckor i förväg 
vilket leder till att företaget alltid måste veta vad de ska göra minst sex veckor framåt. 
 
När det kommer till uttalade finansiella mål för företaget finns det ej något sådant. 
Anledningen till detta är, enligt respondenten, enligt de regleringar vilka finns kring privat 
sjukvård får varje enskild läkare tjäna upp till en viss bestämd summa pengar åt företaget 
varje år. När denna summa är uppfylld får företaget inte in pengar för ytterligare utförda 
tjänster. Anders Henriksson menar att omsättningen är mer eller mindre maximerad då nästan 
alla läkare når detta tak varje år och en expansion kräver antingen nya politiska beslut 
alternativt att kostnaderna minskas. Detta skiljer sig markant från övriga branscher där 
expansion är betydligt lättare, enligt respondenten. 
 
Anders Henriksson menar att den bransch som företaget verkar i är mycket stabil; ”alla blir 
sjuka någon gång”. Däremot ändras den typ av patienter vilka besöker företaget beroende på 
den rådande konjunkturen. Under högkonjunktur då företagen har bättre ekonomi är det 
således fler företagspatienter. Exempelvis privata sjukförsäkringar som en löneförmån i 
företagen är då vanligare. Under lågkonjunktur är dock de privata besöken vanligare då folk i 
regel mår sämre. Ett tecken på att branschen är stabil kan ses i den utveckling företaget har, 
det vill säga en stadig ökning av omsättningen varje år, enligt respondenten. Då intäkterna 
från privata patienter är reglerade via politiska beslut är den bakomliggande faktorn till årliga 
ökningen att ovan nämnda privata sjukförsäkringar ökar varje år och dessa patienter räknas ej 
in gentemot intäktstaket. Anders Henriksson berättar även att ersättningen från 
försäkringsbolag för varje enskilt patientbesök är högre än den ersättning företaget får från 
landstinget för patientbesök. Denna del inom den privata sjukvården (det vill säga patienter 
via privata sjukförsäkringar) är något som ökar kraftigt, mycket på grund de långa kötiderna 
inom den offentliga vården, menar Henriksson. Detta bör hålla i sig i framtiden då, enligt 
respondenten, den offentliga vården väntas få problem med personal då över 40 % av läkarna 
i norrbotten väntas gå i pension inom sex till sju år. Han ser dock inte att detta innebär ett 
problem för Hermelinen då de har lätt att nyrekrytera. 
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Gällande deras nuvarande position anser Henriksson att de är ungefär där han trodde att de 
skulle vara för fem år sedan. Möjligen har det gått aningen trögare på politisk nivå än han 
hade förmodat. För fem år sedan anser respondenten att landstinget var öppnare för nya 
förslag och tecknade fler nya avtal men att de nu på grund av egna problem väljer att inte 
skriva nya avtal i någon större utsträckning. Anders Henriksson ser dock ljust på framtiden 
och ser att nästa stora steg för företaget vore att bygga upp ett komplett sjukhus. Detta kräver 
emellertid stora resurser som ej finns inom företaget för stunden och trots goda kontakter med 
banker skulle det kräva att externa intressenter köper upp delar av företaget. 
 

5.5.3 Interna faktorer 

De kompetenser vilka Anders Henriksson ser som viktigast inom företaget är personalens 
spetskompetens, närmare bestämt i det område varje läkare är verksam inom. De har stora 
krav vid rekrytering och personalomsättningen sedan starten av företaget är på noll, vilket bör 
tolkas som att de anställda trivs, enligt respondenten. Varje anställd får även gå på ytterligare 
utbildningar regelbundet och att förbättra befintliga kompetenser samt att de anställda erhåller 
nya kompetenser är mycket viktigt, menar Henriksson. Personalen är även utbildad för att 
kunna arbeta inom de tre olika företagen inom koncernen vilket innebär att personalen är 
mycket flexibel. Enligt Anders Henriksson uppskattar personalen att ibland byta miljö och få 
arbeta tillfälligt inom övriga delar av koncernen.  
 
Henriksson anser att resurserna för planeringen inte är tillräckliga och att planeringen bygger 
till stor del på att han själv arbetar med det utöver de vanliga arbetstiderna. Han delegerar 
dock mycket till de tre undercheferna, vilket är speciellt viktigt då Henriksson själv 
fortfarande är aktiv som läkare i företaget och hans tid är således mycket begränsad. 
Respondenten ser sig själv som visionär och arbetar med mer övergripande frågor och låter 
undercheferna arbeta med mycket av detaljerna. Henriksson menar att han är en entreprenör, 
utöver sin roll som läkare. Han menar emellertid att han gärna skulle ha extern hjälp för den 
strategiska planeringen. Att ingen extern hjälp har tagits beror på att till en början ansågs det 
som för dyrt och på senare tid har det varit bekvämt att utföra arbetet själv. Henriksson anser 
även att då familjeförhållandet ändrats (närmare bestämt att barnen har flyttat hemifrån) och 
inneburit mer fritid har det gått bra på senare tid att göra mycket extraarbete under helger. 
Vidare anser Henriksson att hans formella utbildning, läkarutbildning vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå, inte har varit till någon hjälp i den strategiska planeringen. 
 

5.5.4 Externa faktorer 

När det kommer till konkurrenter menar Anders Henriksson att de ofta jämförs med 
landstinget men att det inte handlar om någon ren konkurrens utan att de mer är ett 
komplement till den offentliga vården. De externa faktorer som är viktig för företaget är till 
stor del politiska och dessa bevakas väl av företaget. Företaget styrs till stor del av de beslut 
vilka görs av politiker och inte av det vårdbehov vilket finns, menar Henriksson. Detta 
innebär att det största hotet inte kommer från konkurrenter utan från politiska regleringar. 
Respondenten ser i nuläget inga hot från nya aktörer och känner att företagets position är 
trygg i allmänhet, trots att den politiska utvecklingen inte har skett så som Henriksson själv 
hade hoppats på. Gällande övriga privata sjukhus i Sverige ser Anders Henriksson inte dessa 
som konkurrenter utan de samarbetar i diverse frågor och utbyter ofta idéer med varandra. 
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Företaget bevakar omvärldsfaktorer, och då främst politiska faktorer, i stor utsträckning till 
skillnad från tidigare år. De följer den politiska debatt som pågår samt de politiska beslut som 
tas. Tillsammans med övriga privata aktörer försöker de även att föra en dialog med politiker 
och utför lobbyism i olika former. Anders Henriksson menar att politiker inte alltid har en bra 
insikt i hur de privata vårdföretagen arbetar och för att de ska göra korrekta beslut är det 
viktigt att föra en kontinuerlig konversation. 
 
Henriksson ser vidare flexibilitet som en nödvändighet för företaget då det inte kan gå sin 
egen väg på grund av de lagar som reglerar deras verksamhet och att anpassa sig efter dessa 
politiska beslut är ett måste. Detta inkluderar användandet av scenarion; ett scenario för det 
politiska beslut vilket innebär en positiv ändring för företaget samt ett scenario där inget 
ändras alternativt ett beslut görs vilket påverkar företaget negativt. Dock pekar Anders 
Henriksson på det faktum att politiska beslut alltid kan ändras och ett beslut är aldrig för alltid 
vilket innebär att företaget måste vara försiktiga vid förändringar. 
 

5.5.5 Övriga faktorer 

”… handlar inte bara om att maximera vinst…” 
– Anders Henriksson 

 
En övrig faktor vilken påverkar företaget är enligt Anders Henriksson den sociala faktorn. 
Respondenten menar att företaget har ett socialt ansvar, speciellt gentemot de mer utsatta 
grupperna inom samhället. Henriksson berättar att företaget exempelvis arbetar med att ge 
vård till gömda flyktingar, det vill säga flyktingar som fått avslag på ansökan om asyl men 
valt att stanna i landet trots detta. Respondenten menar att maximering av vinsten inte är det 
enda målet med företaget utan att det finns en genomgripande tanke i företaget att alla i 
samhället ska ha rätt till vård. Detta påverkar således den strategiska planeringen, enligt 
Anders Henriksson. Respondenten säger att han är emot den ”amerikanska modellen” där 
endast de rika får bra vård. 
 
Henriksson menar även att teknologiska faktorer påverkar den strategiska planeringen. De 
försöker att hålla sig uppdaterade med modern utrustning och att den teknologiska 
utvecklingen påverkar deras beslut. För att hålla den önskade kvaliteten inom företaget blir 
det nödvändigt att investera i ny teknik, menar han. 
 

5.6 Företagspresentation Timelab Consulting 

Det fjärde företaget vilket har intervjuats i denna studie är kommanditbolaget Timelab 
Consulting. Detta företag är verksamt i Luleå och verkar inom IT-branschen. Mer specifikt 
arbetar de med design, marknadsföring samt systemutveckling för Internet. (www.timelab.se, 
2008-05-05) De är två heltidsanställda i företaget samt en person vilken jobbar ca 40 procent. 
Företaget omsätter idag cirka två miljoner SEK per år med en stadig kundbas på cirka 40 
företag. Denna kundkrets varierar från allt mellan enmansföretag till större företag som 
omsätter mångmiljonbelopp. 
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Timelab Consulting är ett intressant företag för denna studie då det delvis skiljer sig i storlek 
från de övriga studerade företagen, samt att de verkar i en annan bransch, det vill säga IT-
branschen. Personen vilken har valts ut för denna studie är Alexander Hagman. Hagman är 
grundare samt ägare till Timelab Consulting.  
 

5.6.1 Strategi 

Strategin för företaget är ej formell i någon större utsträckning, berättar Hagman. 
Anledningen till detta grundar sig i att respondenten är själv med en heltidsanställd samt en 
deltidsanställd vilket enligt Hagman gör att strategin i stor utsträckning är hans egna 
målsättningar och styre som resulterar i strategin. Hagman medger dock att strategi är en 
viktig fråga vilken hade fått mer utrymme om företaget hade varit större. Men i dagsläget med 
den storleken på företaget samt den omsättning de har anser respondenten att det inte krävs 
någon mer formell strategi. Hagman berättar vidare att en mer omfattande strategi skulle 
innebära ett större ansvar och mer jobb.  
 
Respondenten berättar vidare under intervjun hur han idag är tillfreds med storleken på 
företaget och att om intresset fanns skulle det inte vara några svårigheter att utöka 
verksamheten samt att öka omsättningen radikalt. Dock värdesätter Hagman i nuläget sin 
fritid samt andra uppdrag högre än att utöka Timelabs verksamhet. Det kan däremot bli en 
fråga om utökning i framtiden. 
 

5.6.2 Strategisk planering 

Den långsiktiga planeringen sker årsvis, berättar Hagman. Vid denna tidpunkt planeras årets 
aktiviteter samt en uppföljning över föregående års planering. Det viktiga enligt respondenten 
för denna planering är att se till att företaget ligger inom ramarna för den målsättning som är 
uppsatt. Denna målsättning inrymmer att omsättningen skall ligga kring två miljoner SEK 
samt att respondenten samt de två anställda har löner vilka de kan leva på samt att de håller 
sig sysselsatta.  
 
Branschen i vilken Timelab Consulting verkar i är mycket stabil vilket är något Hagman har 
uppmärksammat de senaste åren. Branschen är stabil i den bemärkelsen att den är ständigt på 
framfart. Detta gör att respondenten anser att han har goda kunskaper om vad som kommer att 
ske branschmässigt de närmaste åren framöver. Han förtydligar dock att så inte alltid varit 
fallet utan för sex till sju år sedan var en hemsida inte en självklarhet för alla företag. Hagman 
menar att detta har förändrats och idag är en hemsida en självklarhet för alla företag. 
Utvecklingen vilken sker idag innebär mer fokus på design och funktionalitet. Idag har 
varenda liten butik en hemsida, utan att nödvändigtvis behöva det. Detta menar respondenten 
innebär att den juridiska biten inom yrket blir allt viktigare och att denna bit inte har hängt 
med i utvecklingen på samma sätt. Detta kommer att komma mer och mer längre fram och 
respondenten vill då vara i framkant och vara med i denna utveckling. Med tanke också på 
den stabila miljö vilken respondenten framställer finns ej heller några oroligheter inför 
framtiden vad gäller oväntade händelser i framtiden.  
 
Vad gäller framtiden så hävdar Hagman att han ej kan ha koll på denna. Anledningen till detta 
menar han ligger i att man förändras som person och förändringar sker. Respondenten har 
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nyligen börjat studera juridik något han aldrig trodde skulle ske tidigare vilket också sätter sin 
prägel på vart han tror sig befinna i framtiden. Utvecklingen de senaste åren har enligt 
Hagman gått bättre än vad han trodde och anledningen till detta grundar sig i ett antal interna 
faktorer.     
 

5.6.3 Interna faktorer 

Som ovan nämnt har utvecklingen de senaste åren gått bättre än Hagman kunde förutspå och 
en anledning till detta är enligt respondenten den erfarenhet vilken har insamlats. Vidare 
menar Hagman att jobbar man bara hårt så går man alltid framåt. Övriga nyckelfaktorer till 
Timelab Consultings nuvarande position grundar sig i de tekniska kompetenserna hos de 
anställda menar Hagman. Alla kan ha tillgång till de tekniska bitarna men att utnyttja dessa på 
bästa sätt är en otroligt viktig faktor. Respondenten menar att det är mycket viktigt att 
utveckla dessa kompetenser och för att göra detta är personalen ständigt uppdaterade och går 
utbildningar om något nytt dyker upp. Företaget tar även extern hjälp när det kommer till att 
utveckla dessa kompetenser, till exempel tar de ibland upp en expert inom ett visst område 
från Stockholm vilken får utbilda personalen.  
 
Utöver att förbättra de redan befintliga kompetenserna inom företaget utbildar sig Hagman nu 
inom juridik och IT-rätt. Detta för att krydda den befintliga utbildningen respondenten har 
sedan tidigare vilket består av två yrkesutbildningar; multimedia producent och 
systemtekniker, samt 15 års erfarenhet inom IT-branschen. Hagman menar att man kan ej få 
nog med kompetenser inom företaget, allt går att utveckla. Respondenten menar vidare att 
juridiken blir allt viktigare samt att det också är ett bra verktyg för framtiden att bygga vidare 
på. Han menar att när juristutbildningen är klar finns planer på att utveckla verksamheten och 
bygga på dessa nya kompetenser för att nischa sig in mot den juridiska biten vilken idag håller 
tillbaka verksamheten från att ge sig in i mer affärskritiska projekt med större företag. 
Samtidigt skall företaget bibehålla utvecklingsdelen då detta är stommen i företaget.  
 
Vad gäller resurser inom företaget för att planera menar respondenten att med den storleken 
som företaget idag ser han ingen brist i resurser för planering. Respondenten hävdar att ”more 
money more problems” och med detta menar han att skulle det ske en expansion av företaget 
skulle det krävas mer planering även på lägre nivå och mer involvering från respondentens 
sida. Hagman menar att han är mycket tillfreds med den situation som företaget idag befinner 
sig i och menar att han ”kör sitt eget race” och det har fungerat hittills. Mycket menar 
Hagman ligger i den egna driftigheten samt de experttips han hämtat in genom diskussioner 
med kunder. Respondenten menar det är hans tankar om framtiden vilka är företagets 
förväntade väg. Han förtydligar detta med att berätta att han ej är beroende av företaget utan 
företaget är beroende av honom och företaget kommer i framtiden att gå den väg han själv 
väljer.  
  

5.6.4 Externa faktorer 

Hagman berättar att konkurrensen är ganska hård när det kommer till systemutvecklare och 
han ser Sveriges samtliga systemutvecklare som konkurrenter till verksamheten. Dock menar 
respondenten att den kundkrets vilken företaget besitter är väl inarbetad och han känner ingen 
större oro för att mista en kund. Skulle Timelab dock mista en kund menar Hagman att det 
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skulle vara mycket lätt att hitta en ersättare till denna kund utan att det skulle innebära några 
större förändringar för företaget samt att företaget inte är direkt beroende av en eller två 
specifika kunder.  
 
När det kommer till externa faktorer omkring företaget som omvärldsfaktorer känner 
respondenten att han är väl uppdaterad. Dock ser han inte detta som ett verktyg för 
verksamheten utan det grundar sig mer i ett personligt intresse att vara uppdaterad och hela 
tiden känna till vad som händer i omvärlden men i bakhuvudet finns trots detta alltid tanken 
om hur det kan detta påverka verksamheten. Respondenten talar vidare om vikten av att vara 
flexibel samt att anpassa sig till förändringar i marknaden. Denna flexibilitet kan enligt 
respondenten påvisas exempelvis genom att Hagman såg möjligheter genom en ökad 
efterfråga av modifikation av programvara i spelkonsoler, vilket har resulterat i en kraftig 
ökning av månadsintäkterna. Denna verksamhet började genom att en vän ville ha hjälp och 
sedan har det utvecklats då han upptäckte ett större allmänt intresse. Detta är ett sätt att 
använda befintliga kompetenser till att göra något nytt, enligt Hagman. Ytterligare ett bevis på 
flexibiliteten är att företaget nyligen bytt lokaler vilket skedde på en dag och resulterade i 
kraftigt sänkta månadskostnader enligt Hagman. Han berättar att för att utvecklas krävs det att 
man agerar när en lucka öppnar sig eller när en förändring sker samt att man vågar ta risker 
och ibland går det och ibland inte.   
 

5.6.5 Övriga faktorer 

Den viktigaste faktorn enligt Hagman när det kommer till att planera är helt klart ägaren av 
företaget. Hagman menar att utan sig själv i styre dör företaget. Vidare antyder respondenten 
att kunderna och det nätverk av relationer vilka är uppbyggda är också av stor vikt. Utöver 
detta berättar Hagman att det är otroligt viktigt att underhålla de kompetenser som finns. 
Exempel på detta är att hela tiden vara uppdaterad på trender när det kommer till design och 
vad som är inne just nu. Denna information är otroligt viktig för att hela tiden vara uppdaterad 
och kunna möta kundernas behov. Hagman berättar att vad gäller den interna informationen 
har respondenten valt att inte kontrollera särskilt mycket. De anställda vet vad förväntas av de 
och han engagerar sig enbart genom att förse dem med arbete. Mycket av arbetet sker genom 
att Hagman delegerar ett projekt till de anställda för att sedan ta ett steg tillbaka och låta de 
anställda själva arbeta fram en lösning.    
 
 



 
 45 
 

6. Analys 

I denna del kommer de svar respondenterna givit författarna att analyseras samt att ställas i 
relation till de teorier vilka presenterades i den teoretiska referensramen. Analysen kommer 
att struktureras efter de rubriker vilka är uppställda för varje företag i den empiriska delen. 
 

6.1 Allmänna iakttagelser  

Respondenterna i denna studie har uppvisat varierande kunskaper inom ämnet strategi och 
strategisk planering. Samtliga respondenter har dock visat upp god förståelse för innebörden 
av studien samt god förmåga att svara på de frågor de tagit emot. Ytterligare en iakttagelse 
som gjorts är att trots att storleken på företagen varierar mellan två personer upp till 50 har 
samtliga respondenter varit påverkade av strategisk planering och funnit ämnet intressant.  
 

6.1.1 Strategi 

I det empiriska underlaget kan det tydligt ses att inget av de intervjuade företagen har en 
formellt dokumenterad strategi. Dock kan det tydligt ses att samtliga företag jobbar efter en 
strategi i någon utsträckning. Bland annat berättar Brandt (VD, Seaflex AB) att anställda i 
företaget ser strategier i stora delar av verksamheten samt att Brandt själv upptäcker under 
intervjuns gång att många delar inom företaget kan kopplas till strategi. Hagman (VD, 
Timelab Consulting) berättar även han att verksamheten han driver bygger till stor del på hur 
han vill driva företaget samt vad han vill uppnå med verksamheten, vilket författarna tolkar 
som att verksamheten är uppbyggd genom ett antal strategiska val. Henriksson (VD, 
Läkarhuset Hermelinen AB) å andra sidan är mer styrd av externa intressenter när det 
kommer till att lägga upp en strategi. Då Henriksson driver ett privatsjukhus är de mer styrda 
av politiska beslut samtidigt som de i viss utsträckning måste överträffa deras offentliga 
motsvarighet för att överhuvudtaget kunna fortsätta på marknaden. WOG Metall AB är som 
företag uppbyggt på lite annorlunda vis jämfört med de övriga företagen vilket har en 
inverkan på strategin. Strategin för moderbolaget är mycket övergripande enligt Rittfeldt 
(Marknadschef, WOG Metall AB). Därefter har de tre bolagen egna strategier vilka de arbetar 
efter. Författarna tolkar dessa observationer som att strategier finns i samtliga företag men få 
formulerar dessa i skrift utan strategin stannar i huvudet hos ägaren.  
 
Gibb & Scott (1985) visar hur företag med hjälp av strategi färdas från ett nuvarande läge till 
en framtida position. Beroende på hur företagsklimatet ser ut samt händelser som inträffar 
påverkar företags framtida position. Samtliga företag vilka har ingått i denna studie har visat 
på att vart företaget befinner sig om fem år är mycket svårt att förutspå. För att utröna detta 
frågade författarna respondenterna om de idag befann sig där de trodde de skulle befinna sig 
för fem år sedan. Brandt, Hagman och Rittfeldt berättar att de idag är betydligt längre fram än 
vad de trodde de skulle vara för fem år sedan. Utvecklingen i dessa branscher har under de 
senaste åren varit mycket gynnsamma för dem. Henriksson å andra sidan är av en annan åsikt, 
han menar att företaget är ungefär där han trodde att det skulle vara. En anledning varför det 
inte har gått bättre grundar sig i att den politiska utvecklingen har gått betydligt trögare än 
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väntat. Ytterligare en faktor som kan uttydas är att Hagman är idag nöjd med den position 
Timelab Consulting nu är på. Jämför detta med Seaflex AB exempelvis, vilka strävar efter att 
hela tiden utvecklas och gå mot nya mål vilket enligt författarnas tolkning skulle kunna 
innebära ett högre behov av planering jämfört med Timelab Consulting.    
 
Användandet av strategi är enligt Lyles m.fl. (1993) sammanlänkat med presterandet av 
företagen. I denna studie anser författarna att det är svårt att utröna huruvida det är strategin 
som ligger bakom prestationerna i företagen. Samtliga respondenter i studien ser dock strategi 
samt strategisk planering som användbara instrument för att ta sig framåt vilket de också har 
gjort. Detta tolkar författarna som att respondenterna delar Lashers (1999) åsikt att strategi 
likväl i stora som små företag är vitalt. 
 

6.1.2 Strategisk planering 

När det kommer till tidpunkten för den strategiska planeringen menar Norris & Poulton 
(1987) att den sker när specifika händelser uppstår och är flexibel i sin natur. Även studien av 
Gibb & Scott (1985) visar på att tillfället för den strategiska planeringen inte är fast och sker 
ofta i anknytning med händelser eller projekt. Den insamlade empirin för denna studie visar 
dock på ett annat faktum. Samtliga företag har fasta tidpunkter för planerandet och ger inga 
indikationer på att de anpassar dessa tidpunkter ifall oväntade händelser uppkommer. 
Däremot när det kommer till frekvensen av planeringstillfällen skiljer det sig mellan 
företagen. Seaflex AB samt Timelab Consulting sköter den övergripande strategiska 
planeringen på årsbasis. I resterande företag sker fler möten där planeringen får utrymme och 
där den långsiktiga planeringen följs upp. WOG Metall AB har ett möte med de anställda 
samt ett möte cheferna emellan varje månad. Hermelinen AB har ett längre möte månadsvis 
men har även kortare möten varje vecka där de inblandade uppdateras. Detta kan enligt 
författarna möjligen förklaras genom att Hermelinen AB har ett större behov av vara mer 
exakta i sin planering och ständigt hålla de anställda uppdaterade med tanke på 
patientbesöken. Det enda fall vilket verkar ha påverkats av specifika händelser är Seaflex AB 
där de årliga utvecklingsmötena ej utförts det senaste året på grund av tidsbrist (vilket i sin tur 
berodde på oväntade händelser på marknaden). 
 
När det kommer till tiden vilken avses för den strategiska planeringen har samtliga 
respondenter svarat att de i regel planerar ett år framåt.  Detta stämmer väl in på den studie 
vilken utförts av Bohman & Boter (1984) där en stor del av de studerade småföretagen inte 
planerade på någon längre sikt utan planerade för ett år i taget. Detta faktum verkar således 
inte ha ändrats på de 24 år vilka passerat mellan ovan nämnda studie och denna studie.  
 
Denna studies respondenter använder sig av den strategiska planeringen för detta ändamål i 
olika utsträckning. Både Rittfeldt samt Henriksson pekar på att de använder sig av strategisk 
planering för att hantera möjliga hot samt att kunna ta vara på möjligheter verkar inte de två 
övriga företagen arbeta på ett liknande sätt. De resterande två företagen kopplar inte dessa två 
faktorer till planeringen i någon större utsträckning. Författarna av denna studie ser genom 
detta ett samband mellan kunskapen kring omvärldsfaktorer och användandet av dessa inom 
den strategiska planeringen, vilket bör ses som logiskt i sammanhanget. När det kommer till 
det positiva sambandet mellan företagets prestation och användandet av strategisk planering 
vilket French, Kelly & Harrison (2004) argumenterar för är det, precis som vid sambandet 
mellan strategi och prestation, svårt att se ett tydligt samband för denna studies företag. Skälet 
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till detta är att samtliga företag skiljer sig i användandet av strategisk planering men de har 
samtidigt en liknande finansiell utveckling, åtminstone en tillfredsställande sådan. Denna 
studie går heller inte in i detalj på de finansiella delarna inom företagen vilket innebär att ett 
sådant samband varken kan förkastas eller verifieras. 
 
Gällande de olika observationer vilka Gibb & Scott (1985) beskriver som kännetecken för den 
strategiska planeringen i småföretag noteras ett antal likheter men även några skillnader i 
denna studies empiri. Den första punkten gällande tidpunkten för planeringen vilken har 
berörts ovan verkar inte stämma in utan här påminner denna studies företag mer om de större 
företagens tillvägagångssätt. Nästa punkt å andra sidan stämmer in på samtliga av de 
studerade företagen då ingen av dem ser strategisk planering som ett formellt verktyg i någon 
större utsträckning. Liknande den spekulering vilken presenterades i teoriavsnittet verkar en 
del av förklaringen till detta grundas i den faktiska bristen av interna resurser inom de aktuella 
småföretagen i denna studie. Även följande punkt stämmer väl in på de studerade företagen då 
de till den större delen av deras verksamma tid inte använt sig av strategisk planering i en 
formell form men trots detta visat på god förmåga. Dock bör det noteras att användandet av 
formell planering under samma tid kunde potentiellt sett ha resulterat i ett annat utgångsläge. 
Punkterna gällande ägarens inflytande på den strategiska planeringen stämmer väl in på 
studiens empiri; samtliga respondenter uttrycker att de som personer har mycket stor 
betydelse för planeringen.  
 
Däremot bör det tilläggas att Läkarhuset Hermelinen AB skiljer sig gentemot de övriga 
företagen när det kommer till externa intressenter vilka påverkar planeringen. I övriga fall 
påverkar inte externa intressenter planeringen i någon större utsträckning men Henriksson 
menar på att företaget styrs till stor del av politiska beslut och av deras offentliga 
motsvarighet. Detta leder till att Hermelinen liknar de storföretag vilka Burgelman (1983) 
beskriver i sin studie, där han menar att storföretagens planering kännetecknas av mer 
komplex interaktion och tar in intressen och åsikter från olika aktörer, externa som interna. 
Ägarens inflytande på planeringen diskuteras vidare i detalj i en senare del av denna analys. 
  
Värdet av att ägaren av småföretaget förstår dels den interna delen samt den externa delen av 
den strategiska planeringen blir intressant då författarna av denna studie kan urskilja att de 
studerade företagen verkar fokusera på antingen det interna eller det externa inom planeringen 
och inte båda delarna vilket forskningen av Hannon & Atherton (1998) pekar på värdet av. I 
Seaflex AB:s fall är det tydligt att planeringen fokuserar på interna faktorer och Brandt 
fokuserar på detaljer inom företaget. Han säger själv att de inte börjat arbeta med att behandla 
externa faktorer i någon större utsträckning, trots att behovet av det existerar. Brandt uttrycker 
även att han arbetar nära de anställda och engagerar sig i deras dagliga arbete. Henriksson på 
Hermelinen AB å andra sidan fokuserar på mer övergripande frågor och låter de anställda 
hantera detaljfrågor. Hermelinens långsiktiga planering präglas till stor del av externa 
faktorer. WOG Metall AB fokuserar även de på externa faktorer i en större utsträckning än de 
interna faktorerna. Mycket av deras strategiska planering baseras på globala faktorer så som 
vad utländska konkurrenter gör. Hagman på Timelab Consulting liknar Henriksson vid den 
övergripande planeringen då han inte går in på detaljer men samtidigt är det han själv och 
andra interna faktorer som får störst plats i planeringen. Inga av företagen har en klar balans 
mellan de interna och de externa faktorerna och det kan diskuteras om detta verkligen behövs 
så som Hannon & Atherton (1998) samt Miles & Snow (1984) emellertid pekar på.  
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6.1.3 Interna faktorer 

Samtliga respondenter menar på att deras personliga drag och attityder påverkar den 
strategiska planeringen, vissa mer än andra. Även personalens kompetens visar sig vara en 
viktig faktor för samtliga. Seaflex AB betonar användandet av personliga samtal och mål som 
ett kompetenshöjande verktyg medan de tre övriga företagen understryker vidareutbildning av 
personalen. Slutligen stämmer även argumentet av Gibb & Scott (1985) gällande 
småföretagens likvida medels påverkan på den strategiska planeringen. Samtliga respondenter 
utom Hagman menar på att mer likvida medel inom företaget skulle innebära en mer utförlig 
planering. Hagman å andra sidan menar på att mer likvida medel skulle leda till mer planering 
och således mer arbete, något han vill undvika i dagens läge. 
 
När det kommer till de interna resurserna inom de studerade företagen kan det med säkerhet 
fastslås att resurserna till viss del begränsar dem. Att småföretag har mindre resurser än 
storföretag, relativt sett, är ingen överraskning och en vidareutveckling av denna fråga blir 
således ointressant. Dock är det mer intressant enligt författarna av denna studie att fokusera 
på hur småföretagen använder sina resurser och hur de omsätter dessa till kompetenser. 
Studien av Bohman & Boter (1984) menar på att småföretag har en viss tendens att fokusera 
på finansiella frågor när det kommer till resurser, samt att småföretagen har en benägenhet att 
hantera resursfrågor på kort sikt.  
 
När det kommer till de studerade företagen är det uppenbart att de arbetar på olika sätt med de 
interna resurserna. Brandt och Henriksson är de två vilka uttryckligen menar på att resurserna 
har en stark påverkan på den strategiska planeringen medan Ritterfeldt pekar på en viss 
påverkan samtidigt som Hagman, som ovan nämnt, ser en negativ sida av mer resurser i 
nuläget. I Seaflex AB:s fall har de begränsade resurserna resulterat i att en stor del av 
strategiska planeringen, det vill säga företagets personalutvecklingssamtal, ej har trätt i kraft i 
år. I Hermelinen AB:s fall har det handlat om att Henriksson själv har tagit ett stort ansvar.  
 
Angående teoriernas argument gällande resursernas fokusering på det finansiella inom 
företaget verkar det som att denna studies empiri skiljer sig märkvärt. Seaflex har som ovan 
nämnt valt att hoppa över delar av den strategiska planeringen för att kunna hantera mer 
kortsiktiga och finansiella frågor men övriga företag har, trots det relativt kortsiktiga 
perspektivet i själva planeringen (ett år), fokuserat stora delar av resurserna på exempelvis 
långsiktiga förbättringar av befintliga kompetenser samt skapandet av nya kompetenser. 
Hermelinen löser vissa kortsiktiga frågor med nya kompetenser, det vill säga att deras 
personal kan med ytterligare utbildningar lösa tillfälliga brister i personalen inom en viss del 
av koncernen, men arbetar samtidigt med att hålla en god kvalitet på lång sikt genom hög 
kompetens. Brandt berättar att han själv utbildar sig i strategiska frågor och fokuserar således 
på att öka sin egen kompetens över ett längre perspektiv.  
 
Den brist i småföretag vilken Lasher (1999) beskriver i sin studie gällande att småföretag 
tenderar att fokusera på utvecklingen av kompetenser inom kärnverksamheten stämmer in på 
två av de studerade företagen, där Timelab samt WOG Metall AB skiljer sig från de övriga. 
Hagman berättar hur han genomgår utbildning för att kunna utöka verksamheten till ett helt 
nytt område. WOG Metall AB har med nya kompetenser kunnat gå ifrån kärnverksamheten 
och hamna i ett nytt och mer attraktivt verksamhetsområde.  
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De fem aspekterna kring kompetenser vilka Pietersen (2002) tar upp visar att de studerade 
företagen delar vissa aspekter när det kommer till kompetenser, trots att de skiljer sig i många 
frågor. De två första aspekterna gällande förståelsen för företagets miljö samt identifiering av 
de viktigaste aspekterna inom denna miljö delas av samtliga företag då de verkar vara 
tillsynes insatta på den miljö de verkar i. Brandt talar mycket om marknaden och verkar ha en 
bra förståelse för den befintliga marknaden och dess miljö, dock har de inte kommit så långt i 
identifierandet av faktorer i omvärlden som Brandt önskar. Rittfeldt har identifierat de 
viktigaste kompetenserna vilka blir av vikt i den komplexa miljö vilken företaget verkar i. 
Exempelvis språkkompetens är något vilket WOG Metall AB satsar på i nuläget för att 
hantera miljön kring företaget. Hermelinen AB verkar också ha god förståelse kring vad 
tillsynes är den viktigaste aspekten i deras miljö, det vill säga den politiska aspekten. Även 
Timelab Consulting bör beskrivas som ett företag vilket har en god förståelse för den miljö 
vilken företaget verkar i, åtminstone till den grad vilken är tillfredsställande för Hagman själv. 
Genom en förståelse för ändringar i miljön valde Hagman att utbilda sig för att utveckla nya 
kompetenser och på så sätt utveckla den befintliga verksamheten. 
 
När det kommer till den tredje aspekten angående vikten av att förena allt i företaget med 
visionen och målet blir en analys betydligt mer diversifierad mellan de olika företagen. Två av 
företagen, WOG Metall AB samt Timelab Consulting, verkar inte ha någon uttalad vision alls. 
Det mål vilket Rittfeldt uttrycker ämnar även kvarhålla en situation som råder i nuläget, det 
vill säga deras mål är att förbli ett svenskt företag med svenska komponenter, vilket innebär 
att de inte har något uttryckt mål att sikta mot i framtiden vilket skulle innebära en förbättring 
av nuläget. Detta kan tolkas som att företagets tillväxt sker utan någon exakt plan utan att det 
är mer något som händer mer sporadiskt. Även Hermelinen AB:s vision är något vilken bör 
ses som uppfylld, dock med tanke på de regleringar vilka präglar företagets marknad kan det 
vara problematiskt att skapa och sträva efter en ny vision. Det fall där visionen fått störst 
fokus är Seaflex AB där visioner både formulerats mer formellt samt dokumenterats. Brandt 
berättar även hur visionen uppdaterats efter det att den ursprungliga visionen uppfylldes.  
 
Fjärde aspekten vilken pekar på fördelen med att snabbt kunna implementera ny strategi och 
med det kunna hålla sig ett steg före konkurrenter kan kopplas till de studerade företagen i 
olika utsträckning. Exempelvis Läkarhuset Hermelinen AB har inget behov av att hålla sig 
före sin offentliga motsvarighet så länge detta inte tillåts via politiska beslut. Dock bör de 
kunna agera snabbt när tillåtelse ges och med tanke på den höga frekvensen möten samt det 
faktum att delegeringarna ut till varje enhet verkar fungera väl bör företaget kunna 
implementera nu strategi på ett snabbt sätt. Hagman betonar den flexibilitet företaget besitter 
och menar på att förändringar snabbt kan implementeras, mycket tack vare den lilla storleken. 
WOG Metall AB betonar den goda kommunikationen inom företaget, vilket bör vara till hjälp 
vid implementering av ny strategi. Seaflex AB har en nära relation mellan de anställda. 
Sammantaget verkar samtliga företag kunna implementera ny strategi på ett relativt snabbt 
sätt. Huruvida de kan implementera detta snabbare än liknande småföretag är dock svårare att 
se men de har alla delar inom företaget vilket gynnar ett snabbt implementerande. 
 
Den sista aspekten gällande betydelsen av att ständigt förbättra sig, vilken även Anderson & 
Boocock (2002) samt Kelliher & Henderson (2005) argumenterar för, har tidigare nämnts då 
företagens förbättrande samt förnyelse av kompetenser avhandlades. Detta kan kopplas till 
Johnson, Scholes och Whittingtons (2006) studie kring den lärande organisationen och 
behovet av att kunna förändra strategin regelbundet. Läkarhuset Hermelinen AB samt WOG 
Metall AB har regelbundna möten och diskuterar frågor relaterade till den strategiska 
planeringen frekvent. Detta bör således leda till att förändringar i strategin kan implementeras 
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relativt fort. Trots att Timelab Consulting ej uttrycker att de har möten frekvent tolkar 
författarna av denna uppsats att det ej bör vara ett problem för företaget att implementera nya 
strategier med tanke på den lilla storleken. Hagman uttrycker själv att de är väldigt flexibla 
tack vare deras storlek. När det kommer till Seaflex AB kan det tolkas att företaget agerar 
trögare när ändringar ska ske då Brandt ej uttrycker att de träffas regelbundet i någon högre 
frekvens för att diskutera frågor relaterade till planeringen.   
 
När det kommer till teorierna vilka menar att enstaka personer får stort inflytande på den 
strategiska planeringen i småföretag (Carland, Carland & Abby, 1989, Burgelman, 1983) 
råder det inga tvivel på att så är fallet även för denna studies empiri. I samtliga företag har 
antingen den enstaka ägaren av företaget, eller ledningen som i WOG Metall AB:s fall, fått 
mycket stor inverkan på den strategiska planeringen. Både Brandt och Henriksson är själva 
ansvariga för en mycket stor del av det återkommande planerandet och är de vilka utformade 
både strategin och den strategiska planeringens grunder i företagens tidigare stadium. I 
Timelab Consultings fall är det Hagman själv som står för nästintill all strategisk planering 
och självfallet får han en mycket stor inverkan på planeringen i företaget. I WOG Metall AB:s 
fall är Rittfeldt en av fyra ägare av företaget och således blir det fler intressenter vilka 
påverkar den strategiska planeringen. Dessa fyra män får dock en stor inverkan på den 
strategiska planeringen på ett liknande sätt som det i övriga studerade företag. I likhet med 
den studie av Smith & Miner (1983), vilken menar på att ledningens uppfattningar och 
relationer till omvärlden har en stor inverkan på företagets agerande, verkar de personliga 
uppfattningarna hos respondenterna få en mycket stor betydelse inte bara för planeringen utan 
för företagen i helhet.  
 
En annan aspekt av småföretagandet, vilken uppmärksammas av Bohamn & Boter (1984), är 
det faktum att ägaren alternativt ägarna får fylla ett antal olika roller inom företaget. Detta 
stämmer väl in på de tre företag där ägaren är enskild och dessutom fyller en 
direktörsfunktion. Exempelvis Henriksson arbetar både som läkare samt VD och får fylla en 
stor roll då han använder ledig tid till att utföra sina uppgifter relaterade till planeringen. I 
WOG Metall AB:s fall är det även kring detta faktum en annan situation då de fyra delägarna 
har olika roller och arbetar med mer specifika uppgifter. Rittfeldt arbetar som marknadschef, 
något hans formella utbildning har anknytning till, och ansvaret för den strategiska 
planeringen blir inte en lika stor belastning då det har en större anknytning till hans dagliga 
arbete. Bohman & Boter (1984) menar även på att kommunikationen i småföretag är god och 
bandet mellan ledning och anställda är starkt och präglas av mer personliga relationer än 
motsvarande i stora företag. Detta är fallet för WOG Metall AB samt för Seaflex AB. Rittfeldt 
menar på att företagets lilla storlek är en stor fördel när det kommer till kommunikation inom 
företaget. Brandt menar även han på att de har en god och personlig kommunikation på grund 
av företagets storlek. Dock pekar han även på att vissa negativa effekter uppkommer på grund 
av detta, exempelvis att det kan uppstå irritation. Detta anser författarna är en effekt av den 
mer personliga kontakten och en mindre formell miljö än den på storföretag. Detta kan liknas 
vid den studie av Curran & Stanworth (1979) vilken pekar på just negativa sidor av den nära 
relation mellan anställda som kan uppstå på småföretag. När det kommer till Hermelinen AB 
samt Timelab Consulting har båda ägarna valt att hålla en större distans till de anställda och 
lägger större fokus på de mer övergripande frågorna och går inte in och bestämmer över 
detaljer i de anställdas arbete. Detta tillvägagångssätt liknar möjligen mer det vilket 
storföretagen har. 
 
Gällande de personliga egenskaperna hos ledningen vilka, enligt Deeks (1973) samt Gibb & 
Scott (1985), påverkar utgången för småföretag är det svårt att dra paralleller mellan denna 
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faktor och de studerade företagens agerande. De personliga sidor vilka påverkar företaget 
negativt har inte identifierats hos någon av respondenterna. Dock bör det nämnas att studien 
inte fokuserat på att lägga den enskilda respondentens personlighet inom kategorier. Däremot 
kan vissa av de positiva sidorna utläsas i till exempel Seaflex AB där Brandt utbildar sig för 
att öka sin ledarkompetens. Övriga respondenter ger även dem bilden av att vara kompetenta 
ledare och utstrålar en viss pondus i de fall då intervjuer utförts ansikte mot ansikte, enligt 
författarna. Emellertid är det, som ovan nämnt, svårt att med endast denna information 
tillhanda göra en djupare analys av dessa personliga faktorer kopplat till företagens agerande 
men en allmän tolkning att egenskaperna i någon utsträckning påverkar planeringen kan dock 
göras. En egenskap vilken är lättare att identifiera är det entreprenörmässiga draget hos 
respondenterna. Henriksson ser sig själv som entreprenör och mycket av det arbete han utfört 
stöder detta. Även övriga respondenter har uppvisat entreprenörmässiga drag och varit 
kreativa i sitt utvecklande av företagen.  
 
När det kommer till extern experthjälp i denna studies empiri är det tydligt att teorin stämmer 
då endast ett av företagen tagit hjälp utifrån i någon större utsträckning. Dock menar både 
Brandt och Henriksson att de gärna tar extern hjälp i framtiden och en anledning till att de ej 
tagit experthjälp tidigare är mycket på grund av de begränsade resurserna. Det företag vilket 
tagit hjälp utifrån är Timelab Consulting då de fått råd och tips från experter på regelbunden 
basis. Detta är intressant ur det faktum att Timelab Consulting är det företag med minst 
resurser och författarna av denna studie tolkar detta som att Hagman använt sig av sitt 
personliga nätverk och således kunnat få extern hjälp utan att använda dyrbara resurser inom 
företaget. Hermelinen AB samt WOG Metall AB för dock en viss dialog med konkurrenter 
och liknande företag vilket kan ses som extern hjälp till en viss grad.  
 
När det kommer till den formella utbildningen hos respondenterna skiljer det sig företagen 
mellan. Brandt och Rittfeldt är utbildade inom ekonomi bland annat och kan ses som formellt 
utbildade inom själva drivandet av företagen. De är ej utbildade inom företagets eget område, 
vilket kan ses som produktion och ett mer tekniskt fält. Henriksson och Hagman har däremot 
ingen utbildning inom drivandet av företag utan är formellt utbildade inom de områden vilka 
företagen verkar i. I Seaflex AB:s fall är effekten av detta tydligt då Brandt visar en 
kännedom inom det strategiska området. Dock är det intressant att notera att det är Brandts 
tidigare arbetserfarenhet vilket lett fram till utvecklingssamtalen. Det är således svårt att se 
exakt hur den formella utbildningen påverkat företagens strategiska planering då inga av 
företagen arbetet med en formell strategi i vidare mening.  
 

6.1.4 Externa faktorer 

Bohman & Boter (1984) samt Ehrlemark & Ehrlemark (1979) beskriver i sina studier att ett 
passande tillvägagångssätt för småföretag, är att konstant anpassa sig till rådande 
marknadssituation. Sett utifrån den utförda empiriska undersökningen tolkar författarna att så 
inte är fallet idag i samma utsträckning. Rittfeldt berättar att WOG Metall AB försöker att 
hela tiden ligga i framkant av utvecklingen vilket kan tolkas som att de styr utvecklingen 
framåt istället för att anpassa sig till omgivningen. Samma förfarande gäller för Henriksson på 
Läkarhuset Hermelinen AB, dock är detta styrt mer av omgivning. Med detta menas att för att 
de skall kunna fortsätta att bedriva en framgångsrik verksamhet krävs det att de är i framkant 
samtidigt som de måste anpassa sig efter förändringar ifall detta skulle dyka upp. Timelab 
Consulting ser även de sig själva som ett företag vilka vill vara med och styra utvecklingen. 
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Hagman berättar att de gärna testar nya inriktningar och försöker att ligga steget före 
konkurrenter. Detta kan bland annat illustreras genom Hagmans syn på framtiden gällande att 
kombinera IT och juridik.  
 
Grant (2003) pekar på vikten av att som företag ha system för att bemöta förändringar och att 
vara mer flexibla och kreativa. I fallet med WOG Metall AB kan det ses att de jobbar med 
detta aktivt. Investeringarna vilka är gjorda inom företaget har enligt Rittfeldt gjorts för att 
öka flexibiliteten samt effektiviteten i företaget. Bland övriga respondenter kan ej konkreta 
system för att öka flexibiliteten samt kreativiteten ses enligt författarna. Det saknas också en 
insikt hos författarna i vilken utsträckning företagen i studien använder sig av alternativa 
strategier något som Sanchez (1997) ser som viktigt för att lyckas på längre sikt. Tendenser 
till alternativa strategier kan dock ses i två av fallen där de använder sig av scenarion. 
Henriksson berättar att de använder sig av scenarion för att gardera sig gentemot olika 
potentiella politiska beslut. Här utformas scenarion utifrån en positiv förändring, ingen 
förändring alls samt om en förändring sker som påverkar företaget negativt. Henriksson utför 
ständiga uppdateringar inom detta område för att se hur företaget skall hantera dessa 
eventuella situationer. WOG Metall AB visar också tecken på användning av scenarion. 
Under den senaste tiden har stål- och träpriserna ökat kraftigt och företaget arbetar 
kontinuerligt med att studera vilka effekter ytterligare prisförändringar får för företaget. 
Användandet av scenarion illustrerat av Henriksson kan liknas med Fosters (1993) exempel 
på hur företag kan använda sig av scenarion. Foster tar där upp fyra olika scenarion 
benämnda, drömscenarion, sannolikt, icke överraskande och värsta tänkbara.  
 
Flexibilitet bland småföretag är ett ständigt återkommande begrepp bland forskningen inom 
strategisk planering och småföretag. Det empiriska materialet vittnar om att samtliga företag 
är mycket flexibla i deras verksamhet. Henriksson menar att de är flexibla, dock har de strikta 
ramar inom vilka de kan agera. Dessa ramar består uteslutande av politiska faktorer vilket gör 
flexibiliteten något begränsad. Seaflex AB har visat prov på en hög flexibilitet vad gäller 
deras produktionskapacitet. Ordern gällande bryggförankring till OS i Kina översteg 2006 års 
totala omsättning kraftigt vilket visar på en mycket hög flexibilitet vad gäller produktion. 
WOG Metall AB vittnar än en gång om hög flexibilitet när det kommer till dess maskinpark 
vilket gör att de kan enkelt och snabbt ändra i produktionen för att möta en ökad efterfrågan 
på marknaden. Hagman beskriver även hans företag som mycket flexibla dock skiljer sig detta 
en aning jämfört med de andra företagen. Timelab Consulting består som tidigare nämnt av 
endast tre anställda vilket gör att ifall något skulle dyka upp kan företaget agera snabbt. Ett 
exempel på Timelab Consultings flexibilitet kan ses genom att de flyttade verksamheten till 
nya lokaler över en dag, ett förfarande vilket sannolikt ej hade gått i något utav de andra 
undersökta fallen. Detta är ett resultat av få anställda samt mindre inventarier.  
 
Vikten av flexibilitet kan ses i samtliga undersökta fall i denna studie oberoende inom vilken 
bransch de verkar i. Detta är något som också Tonge, Larsen & Ito (1998) tar upp i sin studie. 
I denna studie tar de upp åtta framgångsfaktorer och gemensamt för samtliga undersökta fall 
är flexibiliteten. Övriga faktorer skiljer sig i graden av vikt mellan branscher och företag. 
Detta är något vilket också kan ses i denna studie då flertalet områden vilka har tagits upp 
skiljer sig mellan branscher och företag, flexibiliteten är dock i samtliga fall betonad som 
viktig. Larsen (2006) finner i sin studie att flexibiliteten skiljer sig beroende på tillverkning 
eller servicebranschen. I denna studie kan skillnader mellan branscherna ses, Läkarhuset 
Hermelinen AB och Timelab Consulting vilka klassas som serviceföretag skiljer sig i 
flexibilitet jämfört med tillverkningsföretagen Seaflex AB och WOG Metall AB. Författarna 
tolkar dock detta som en skillnad vilken uppkommer genom att Läkarhuset Hermelinen AB är 
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till viss del styrd av politiska beslut vilket inte alla serviceföretag är. Timelab Consulting 
skiljer sig från övriga företag genom dess storlek på företaget vilket speglar deras syn på 
flexibilitet mer än vad klassificeringen serviceföretag gör.  
 
Utöver flexibilitet, vilket i stor utsträckning har beskrivits ovan, ryms också omvärlden in i de 
externa faktorernas påverkan på företaget. Samtliga företag i den utförda studien påpekar att 
de är mycket medvetna om vikten av att studera omvärlden samt den påverkan omvärlden kan 
ha på företaget. Lars Brandt på Seaflex AB påpekar under intervjun att bevaka omvärlden är 
otroligt viktigt dock är det något han erkänner att de är mycket dåliga på i dagsläget. Brandt 
går i skrivandets stund en företagsledarutbildning vilken tar upp dessa områden samtidigt som 
planer finns på att ta in extern hjälp för att kunna identifiera omvärldsindikatorer. Att ta in 
extern hjälp är något som Smeltzer, Fann & Nikolaisen (1988) betonar främst är för 
storföretag då mindre företag ej besitter dessa resurser. Brandt har även han påpekat bristen av 
resurser och Seaflex AB försöker att överkomma detta problem genom att låta studenter vid 
Umeå Universitet utföra examensarbeten för att hjälpa företaget att identifiera faktorer vilka 
kan påverka företaget. Detta ser författarna som ett innovativt tänkande för att med 
begränsade resurser överkomma problemet med omvärldsbevakning och begränsade resurser. 
Seaflex AB har under många år varit skonade från direkt konkurrens. Brandt påpekar dock att 
konkurrenter börjar dyka upp, dock verkar dessa ej tas på allvar än. Fram till idag har Seaflex 
AB agerat förhållandevis ensamma på marknaden och författarna tolkar detta som en 
bidragande orsak till Brandts fokus på omvärldsfaktorer idag. När konkurrensen på 
marknaden hårdnar och fler aktörer slår sig in krävs ett större fokus på omvärlden. Detta 
resonemang styrker tesen av Smeltzer, Fann & Nikolaisen (1988) att omvärldsanalysering 
tenderar att öka när företag ställs inför osäkerhet i företagsklimatet. 
 
Likt Seaflex AB påpekar även de övriga företagen i denna studie vikten av att bevaka och 
analysera omvärlden. Läkarhuset Hermelinen AB påpekar att för deras företag krävs det att de 
bevakar omvärlden kontinuerligt. Faktorerna vilka påverkar företaget är till stor del politiska. 
Henrikson berättar vidare att övriga privatsjukhus inte ses som konkurrenter utan tillsammans 
förs en dialog mellan övriga privatsjukhus samt politiker för att tillsammans komma framåt. 
Timelab Consulting ser även dem omvärldsbevakning som viktigt och detta sker likt övriga 
företag i studien i en ostrukturerad form. Författarna tolkar dock Hagmans agerande att skaffa 
sig en utbildning inom juridik som att han ser vart utvecklingen är på väg. Hagman ser 
möjligheter att kombinera sitt kunnande inom IT med en juridisk utbildning för att i framtiden 
expandera verksamheten. Hagman menar att den juridiska delen ej hängt med i utvecklingen 
av Internet och detta kommer att expandera kraftig i framtiden. WOG Metall AB:s produktion 
har, sedan marknaden för TV-bänkar minskade kraftigt, ändrat inriktning och genom detta 
kan det uttydas att de har en god insikt gällande omvärldsfaktorer. WOG Metall AB såg 
förändringen komma och tack vare sin goda flexibilitet kunde de snabbt agera. 
 
Flertalet företag i denna studie samlar in information gällande omvärldsfaktorer, dock sker det 
på ett förhållandevis ostrukturerat vis i samtliga företag. Inget av de undersökta företagen 
sätter sig ner och går igenom informationen samt sorterar bland den. Ytterligare en 
observation som är gjord av författarna är att all insamlad information stannar hos ägaren 
alternativt ägarna, ingen information sprids vidare ner till de anställda. Detta kan till viss del 
kopplas till Cody, m.fl. (2002) där de beskriver att system för insamling och sortering av 
information kan undvika att information hamnar hos fel person. Cody, m.fl. (2002) tar också i 
sin forskning upp att flertal företag investerar i teknologier vilka kan vara till hjälp vid 
insamling samt sortering av information, något som inte kan ses i något av de företag vilka 
har ingått i denna studie. En anledning till det skiljer sig mellan de undersökta fallen i denna 
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studie och studien av Cody, m.fl. (2002) anser författarna ligger i att deras studie baseras på 
större företag och tar inte in småföretag i beräkningarna.  
 
Bland respondenterna i denna studie kan författarna se att WOG Metall AB ständigt försöker 
vara i framkant bland konkurrensen genom moderna maskiner och utbildad personal vilket är 
ett tecken på proaktivt agerande. Samma sak gäller för Timelab Consulting där Hagman nu 
ser möjligheter i marknaden och försöker att fylla dessa genom att skaffa sig en utbildning 
inom juridik. Vad gäller Läkarhuset Hermelinen AB kan de ej agera före en förändring i 
samma utsträckning. I många fall krävs det att de väntar ut politiska beslut innan de kan agera 
på en förändring.  
 

6.1.5 Övriga faktorer 

I denna del tas aspekter upp vilka företagsledarna har belyst men vilka inte har givits utrymme 
i den teoretiska referensramen. Samtliga respondenter har i studien givits utrymme att belysa 
faktorer de anser påverkar planeringen i stor utsträckning vilka ej givits plats bland de frågor 
författarna givit respondenterna. Dessa svar kan i varierande utsträckning kopplas till de 
teorier vilka ligger till grund för studien. Flertalet svar har också diskuterats i tidigare 
analysavsnitt. Exempel på detta är Hagmans fokus på ägarens inflytande på planeringen samt 
Rittfeldts diskussion gällande kommunikationen i företaget. Under intervjuerna har det dock 
uppkommit svar vilka ej diskuterats tidigare. En intressant aspekt på planeringen är 
Henrikssons uttalande: 
 

”… handlar inte bara om att maximera vinst…” 
– Anders Henriksson 

   
Henriksson pekar här på vikten att företaget tar ett socialt ansvar gentemot utsatta grupper i 
samhället. Att maximera företagets vinst är inte enda målet utan ett övergripande mål för 
Läkarhuset Hermelinen är att samtliga i samhället har rätt till vård oavsett situation i 
samhället. Detta fenomen tolkar författarna till stor del är specifikt för den bransch inom 
vilken Läkarhuset Hermelinen AB verkar i. Vidare pekar även Henriksson på vikten att 
kontinuerligt uppdatera den utrustning företaget behöver. För att kunna verka inom branschen 
privat läkarvård krävs det att företagets utrustning håller samma standard eller högre än deras 
statliga motsvarighet. Denna aspekt kan även identifieras hos WOG Metall AB då tekniken 
får en stor inverkan på den strategiska planeringen. 
 
En faktor vilken givits stor uppmärksamhet hos Seaflex AB är miljöaspekten. Att värna om 
miljön är ett mycket aktuellt område idag. Seaflex AB har tagit fasta på detta och är idag ett 
miljövänligt alternativ till de befintliga kättingarna. Detta innebär också en effekt på 
planeringen då miljöaspekten alltid måste beaktas. Vid planeringen av ett projekt liknande 
marinan för de olympiska spelen i Kina krävs en konstant beaktning av miljöaspekten.  
 
Lars Brandt betonar att Seaflex AB är helt uppbyggt av egen finansiering, utan hjälp från 
riskkapitalbolag, något han idag känner att de möjligen kunde ha gjort annorlunda. Extern 
finansiering hade sannolikt påverkat den strategiska planeringen då fler intressenter 
tillkommer och planeringen får således fler likheter med den i storföretag. Även Henriksson 
uttrycker att han ser extern finansiering som en eventuell lösning för att kunna expandera i 
framtiden. Brandt belyser även vikten av att fokusera på de interna flödena vad gäller resurser 
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då de arbetar mycket i projektform. Utöver Seaflex AB betonar även Hagman på Timelab 
Consulting att arbete ofta sker i projektform. Arbete i projektform kan ha en påverkan på den 
strategiska planeringen. Exempelvis är projekt tidsbestämda och detta kan möjligen leda till 
relativt korta planeringsperioder, något som är fallet för samtliga företag.  
 
Ytterligare en aspekt vilken uppkom bland hälften av respondenterna var att både WOG 
Metall AB samt Läkarhuset Hermelinen AB antydde att de har en bra kommunikation med 
konkurrenter. Båda respondenterna i dessa fall pekar på att detta underlättar när det kommer 
till omvärldsbevakningen då den samlade kunskapen om omvärlden är betydligt större än det 
enskilda företagets. Denna kontakt med konkurrenter kan ej ses i Timelab Consulting och 
Seaflex AB. 
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7. Teoretiska slutsatser och rekommendationer 

I denna del av studien kommer den ursprungliga problemställningen att besvaras samt visa 
hur studiens syften har uppnåtts. Studiens problemställning samt teoretiska syfte kommer att 
presenteras än en gång för att hjälpa läsaren, därefter kommer författarnas slutsatser att 
presenteras och leda till en utökning av den ursprungliga teoretiska modellen, följt av det 
praktiska syftet samt ett antal rekommendationer till företagen, för att avslutas med idéer till 
framtida forskning. 
 

7.1 Problemformulering 

Hur arbetar småföretag med strategisk planering? 
 

7.2 Teoretiska slutsatser 

• Denna studies teoretiska syfte är att skapa förståelse kring de faktorer vilka påverkar 
hur småföretagen arbetar med strategisk planering. 

 
En tydlig bild författarna av denna studie har erhålligt är den att småföretagen sällan arbetar 
formellt med strategi och mer specifikt strategisk planering. Trots att småföretagen arbetar 
med frågor vilka berör strategi är det mycket ovanligt att dessa dokumenteras och mycket av 
arbetet sker i ägarens alternativt ägarnas egna huvud. Detta faktum stämmer med befintliga 
teorier och i likhet med dessa teorier anser författarna att de största orsakerna till att den 
strategiska planeringen ser ut på detta sätt är dels de begränsade resurserna samt den enskilda 
ägarens starka ställning i företaget. Uppfattningen vilken författarna fått är att ägaren eller 
ägarna har svårt att släppa in andra anställda inom företaget att vara delaktiga i planeringen 
och strategiarbetet. Detta på grund av att de är personerna vilka har utformat företaget och 
bestämt dess strategi från första början och har således svårt att släppa den kontroll vilket 
detta ofta medför. 
 
När det kommer till övriga delar inom den strategiska planeringen är det uppenbart för 
författarna av denna studie att befintliga teorier behandlar småföretag som en homogen grupp 
vilket inte stämmer med verkligheten. Många av de befintliga teorierna passar väl in på vissa 
av de studerade företagen men kan ha en svag förankring i ett annat studerat företag. 
Författarna anser att detta beror på en mängd faktorer. Först och främst bygger många tidigare 
empiriska studier på småföretag inom samma bransch men drar trots detta slutsatser kring 
småföretag som grupp. Denna studies småföretag är från vitt skilda branscher och detta får en 
tydlig effekt på resultatet. Mycket av de olikheter vilka de studerade småföretagen uppvisar 
kan anknytas till respektive bransch. En bransch präglas av politiska beslut, vilket i sin tur 
påverkar den strategiska planeringen i hög utsträckning, medan en annan bransch är så pass 
ny att företaget är nästintill skonat från konkurrens, vilket påverkar den strategiska 
planeringen på ett helt annat sätt men fortfarande i stor utsträckning. Författarna anser att 
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branschens påverkan på den strategiska planeringen verkar vara större än exempelvis 
företagets storlek eller finansiella situation generellt sett. 
 
Angående småföretags storlek behandlar även teorierna småföretag som en homogen grupp, 
trots att småföretag kan bestå av allt från en till 50 personer (teorierna inkluderar så kallade 
mikroföretag). Med detta i åtanke skulle det potentiellt sett kunna leda till en liknande 
situation som den gällande teoriernas negligerande av branschtillhörighet och dess påverkan. 
Författarna kan dock inte koppla de studerade företagens strategiska planering till dess 
storlekar på ett konkret sätt och storlekens påverkan på strategiska planeringen förblir således 
okänd.  
 
En annan påfallande observation vilken författarna gör i studien är att endast ett fåtal av de 
studerade företagen har en konkret och välformulerad vision. Detta förstärker det ovan förda 
resonemang kring att småföretagen inte formellt dokumenterar varken strategi eller strategisk 
planering. Det stärker även argumentet kring ägarens egen påverkan på planeringen då 
respondenterna givit skenet av att de är nöjda så länge de vet var företaget är på väg, vilket i 
sin tur leder till att de inte ser behovet av en formulerad och uttalad vision. Författarna av 
denna studie anser att detta är en markant skillnad gentemot storföretagen där en 
välformulerad vision ofta är ett måste och samtidigt är något som företaget strävar efter. I 
småföretagens fall har en eventuell vision en tendens att redan vara uppfylld och fyller då 
ingen större funktion inom företaget. 
 
Gällande ägarens påverkan på företaget och dess strategiska planering är det tydligt att 
teorierna är applicerbara än idag. Samtliga studerade företags planering präglas till stor del av 
ägarens eller ägarnas åsikter och värderingar samt deras personliga egenskaper och 
färdigheter. I regel har den enskilda ägaren i småföretag en tendens att ta på sig ett stort antal 
uppgifter och trots att de ofta delegerar mindre uppgifter nedåt i företaget har de även ett stort 
ansvarsområde och arbetar i vissa fall även med andra uppgifter utanför direktörsrollen. Detta 
kan enligt författarna innebära ett problem, när ett skifte i maktförhållandet blir verklighet och 
en ny VD ska ta över rollen. Författarna anser även att ett stort antal uppgifter kan leda till att 
vissa viktiga aspekter, speciellt på detaljnivå, kan förbises och således leda till sämre resultat. 
Storföretagen har en klar fördel där de kan fördela arbetsuppgifterna till de anställda och ägna 
sig åt de områden där de har sin kompetens, något vilket småföretagen torde försöka ta efter i 
så stor utsträckning som möjligt. Småföretag bör ej vara rädda för att rekrytera extern hjälp 
för frågor på högre nivå. 
 
Ledningens karaktärsdrag påverkar även de specifika delarna inom strategiska planeringen, 
det vill säga de interna samt de externa faktorerna. I de företag där ledningen har fokuserat på 
interna faktorer har även planeringen haft fokus på det, och vice versa. I regel verkar det som 
att balansen mellan de interna och externa faktorerna inte är perfekt i småföretagen; en klar 
fokus på ena sidan av faktorerna verkar vara normen. Författarna har noterat att denna fokus 
tenderar att koncentrera sig på de interna faktorerna. Detta kan möjligen förklaras genom att 
det krävs mindre resurser för att arbeta med de interna faktorerna. Exempelvis 
omvärldsbevakning kräver resurser, i form av både tid och pengar, vilket kan innebära att 
småföretagen väljer att bortse från denna faktor, förutom i de fall då denna bevakning är helt 
nödvändig för företagets verksamhet. En bättre bevakning av omvärlden kommer dock att bli 
nödvändig för fler och fler småföretag i takt med att globaliseringen ökar, enligt författarna. 
Detta är ett ämne vilket inte fått något större utrymme inom teorier kring småföretags 
strategiska planering. Orsaken till detta är relativt påtaglig då globaliseringen inte var utbredd 
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i samma utsträckning när majoriteten av teorierna publicerades och behovet av 
omvärldsbevakning var således lägre. 
 
De relativt begränsade resurserna har också en inverkan på det faktum att samtliga företag i 
denna studie endast planerar för ett år i taget och således saknar en långsiktig planering på 
flera år. Författarna anser att, om en anknytning till den teoretiska figuren 3:4 görs, att detta 
leder till att småföretagen inte går från punkt A till punkt B lika medvetet som hade varit fallet 
ifall de planerar mer exakt samt på längre sikt. En annan skillnad vilken identifierats i denna 
studie är det faktum att inte alla småföretag strävar efter att expandera och utöka 
verksamheten. I Läkarhuset Hermelinen AB finns viljan att expandera men detta begränsas på 
grund av den politiska faktorn. Däremot i Timelab Consultings fall finns det ingen spärr 
gentemot expandering annat än Hagmans egen vilja. Detta är något vilket inte har identifierats 
inom de för denna studies uppmärksammade teorier. Det kan spekuleras i att de minsta 
småföretagen ofta fyller funktionen av ett vanligt dagtidsarbete mer än ett drivande av företag 
vilket ämnar expandera och bli ett stort företag. Detta påverkar i allra högsta grad den 
strategiska planeringen då målet med planeringen ej blir att utöka verksamheten utan istället 
bibehålla den nuvarande positionen. 
 
En sista fundering kan göras kring det faktum att samtliga respondenter i denna studie är av 
det manliga könet. Enligt Carland, Carland & Abhy (1989) har könet hos ägaren ej någon 
betydelse på den strategiska planeringen. Dock har det hänt mycket i världen kring ämnet 
genus sedan studien genomfördes och betydligt fler kvinnor innehar ledande positioner inom 
företag idag. Man bör inte helt utesluta att könet potentiellt sett kan ha en betydelse för 
utformningen av planeringen, speciellt då denna studie tillsammans med tidigare forskning 
faktiskt visar på ägarens personliga faktorer och dess påverkan på den strategiska planeringen. 
Med dessa slutsatser i åtanke och den ökade förståelsen för småföretagens strategiska 
planering kan den ursprungliga teoretiska figuren (3:4) utökas med de delar vilka påverkade 
varje enskilt företags strategiska planering och som ej ingick i de befintliga teorier 
presenterade i denna studie. 
 

 
 

Figur 7:1: Vidareutveckling av figur 3:4 (specificerad för denna studies småföretag) 
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De individuella faktorerna vilka påverkar den strategiska planeringen för respektive företag är 
i vissa fall närliggande de befintliga teorierna men skiljer sig i någon utsträckning. Som ovan 
nämnt är de interna och de externa faktorerna ej i balans inom företagen och således kan två 
av företagen härledes till den interna sidan och de två övriga till den externa sidan. Slutsatsen 
vilken kan dras av modellen är den att varje enskilt småföretag i denna studie har sina 
individuella faktorer vilka påverkar den strategiska planeringen. 
 
Det teoretiska syftet med denna studie är att skapa en förståelse för de faktorer vilka påverkar 
hur småföretagen arbetar med strategisk planering samt att undersöka den teoretiska 
referensramens nutida förankring. Författarna anser att denna studie uppfyller syftet för de 
undersökta företagen och en djupare förståelse har genererats. Studien har visat på de olika 
faktorerna vilka påverkar den strategiska planeringen och har utöver de faktorer vilka beskrivs 
i tidigare studier även identifierat ett antal ytterligare faktorer vilka är specifika för de 
enskilda företagen. Genom att urskilja de betydande faktorerna bakom den strategiska 
planeringen anser författarna att en insikt i hur småföretagen prioriterar och använder dessa 
inom planeringen har erhållits och således har studien skapat en bättre och aktualiserad 
förståelse för hur de företagen arbetar med strategisk planering. Detta innebär att studien har 
besvarat den uttryckta problemformuleringen, samt uppfyllt studiens teoretiska syfte. 
 
Gällande de tidigare studier, vilka har legat till grund för denna studies teoretiska referensram, 
och dess nutida förankring menar författarna på att resultatet är varierande. Somliga teorier 
stämmer väl in på samtliga undersökta företag medan en majoritet av teorierna 
överensstämmer med vissa av företagen. Åtskilliga påverkande faktorer för den strategiska 
planeringen har förändrats sedan en stor del av studierna publicerades och ger således en 
ofullkomlig bild av de nutida tillvägagångssätten. Författarna menar på att de största 
förändringarna, vilka påverkat den strategiska planeringen, de senaste två decennierna är 
globaliseringen samt den kraftiga ökningen av småföretag. Detta har resulterat i en mer 
komplex miljö för småföretagen samt att småföretag som grupp har blivit större och mer 
heterogen. 
 

7.3 Rekommendationer 

• Det praktiska syftet är att utifrån den förståelse som skapas kunna dra slutsatser och ge 
råd till småföretagen om hur de kan förbättra sin strategiska planering. 

 
Genom den ökade förståelse för de studerade småföretagen, tillsammans med de uppställda 
teorierna i denna studie, kan ett antal rekommendationer presenteras i enlighet med studiens 
praktiska syfte. Då företagen har, som ovan nämnt, en miljö och situation unika för enskilda 
företaget kommer varje rekommendation vara individuellt utformad. Trots att dessa 
rekommendationer är specifika för varje enskilt företag anser författarna att de kan vara till 
hjälp för andra småföretag av liknande karaktär.  
 

7.3.1 Rekommendationer för Seaflex AB 

Seaflex AB visar på god förståelse kring de interna faktorerna påverkande planeringen och är 
det enda av företagen vilket har arbetat medvetet med vision och andra strategiska element. 
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De är på rätt väg när det kommer till den strategiska planeringen och Lars Brandt visar på god 
kunskap inom ämnet. Dock saknas en viss balans inom företaget och det är mer specifikt 
bristen på kunskap kring de externa faktorerna vilken blir uppenbar. Brandt är själv medveten 
om detta och idén kring att få extern hjälp från Umeå Universitet är enligt författarna en bra 
tanke då det kan förenkla detta arbete samtidigt som det är en lösning vilken passar de 
begränsade resurserna inom företaget. Med tanke på den internationella förankring företaget 
har anser författarna att en bättre insyn i omvärldsfaktorer bör inskaffas så snabbt som 
möjligt, vilket kan leda till klara förbättringar och en starkare position för företaget.  
 
En annan aspekt i den globala situation vilken är aktuell för företaget är språkkompetens. I 
jämförelse med WOG Metall AB, vilka även de arbetar på en internationell marknad, har 
språk inte fått en lika stor plats i utvecklandet av kompetenser. Författarna av denna studie 
anser att specifikt småföretag bör arbeta för att kunna möta internationella kunder på deras 
egna villkor och erbjuda en mer personlig kontakt som en fördel över de större 
motsvarigheterna. En del av detta blir således utvecklande av kompetenser i kundernas olika 
språk. 
 
Författarna anser även att ett hjälpmedel för att kunna förstärka företagets position på 
marknaden är användandet av scenarion. Detta medför att företaget blir bättre förberedda för 
förändringar och kan undvika situationer som exempelvis det faktum att utvecklingssamtalen 
ej genomfördes på grund av oförutsedda händelser på marknaden. Scenarion kan även hjälpa 
för att möta eventuell konkurrens i framtiden. I takt med att företaget växer ökar även risken 
för konkurrens och utan detta i åtanke kan ett motangrepp komma för sent. 
 

7.3.2 Rekommendationer för WOG Metall AB 

En fördel WOG Metall AB besitter gentemot övriga studerade företag är det faktum att 
ägarskapet delas av fyra personer och deras roller inom företaget är uppdelade. Detta leder till 
att varje enskild ägare kan koncentrera sig på sitt ansvarsområde, till skillnad från de övriga 
företagen där ägaren får ett stort ansvar för hela verksamheten. Denna fördel leder dock till att 
författarna anser att behovet av dokumentation och mer formell strategisk planering ökar. När 
fler personer är inblandade i planeringsprocessen är det viktigt att alla har samma information 
och tankesätt kring utförandet av planeringen. Om detta skall hållas i huvudet kan det leda till 
att personer gör egna tolkningar och resultatet av mötena och planeringen inte blir som det 
ursprungligen var tänkt. Således rekommenderar författarna att WOG Metall AB ökar 
dokumenteringen av strategiska frågor och planering samt formulerar en klarare vision och 
mål, då författarna anser att även denna mer allmänna strategiska del saknas till viss grad. I 
nuläget ger företaget skenet av att de inte har en fullständig medvetenhet gällande företagets 
framtid.  
 
Sammantaget har WOG Metall AB höga kompetenser och kan uppvisa goda resultat. 
Företaget visar på en god balans mellan interna samt externa faktorer kring planeringen och 
har trots svåra prövningar visat prov på god förmåga. De är ett småföretag vilket är på sista 
trappsteget till att övergå från att vara ett småföretag till att bli ett medelstort företag.  
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7.3.3 Rekommendationer för Läkarhuset Hermelinen AB 

Läkarhuset Hermelinen AB skiljer sig i stor utsträckning jämfört med övriga företag i denna 
studie, mycket på grund av det faktum att de är styrda av politiska beslut. Deras möjligheter 
till expansion är begränsade på grund av detta och som Henriksson ser det är nästa stora steg 
att bygga ett komplett sjukhus, om tillfälle ges av politiker. Författarna av denna studie anser 
att situationen vilken råder på företaget gällande Henrikssons roll som visionär med tre 
stycken underchefer är en bra struktur vilken ger Henriksson en friare roll där han ej behöver 
fokusera på detaljer eller finansiella frågor i någon större utsträckning. 
 
De delar inom den strategiska planeringen vilka kan förbättras är dels den formella delen av 
planeringen. Författarna rekommenderar att klara riktlinjer på längre sikt, fem till tio år, 
formuleras och dokumenteras samt att Henriksson ser över sin egen roll i företaget. Om 
Henriksson eventuellt går tillbaka till att arbeta endast som läkare inom företaget är det viktigt 
att strategi och tillhörande delar så som planeringen finns dokumenterat för ett smidigare och 
bättre överlåtande av direktörsrollen. Dock bör ett varningens finger höjas gällande 
överlåtande av VD-posten. Författarna anser att det finns en risk förknippat med att ta in en 
extern och professionell VD i företaget då detta möjligen kan försämra relationen med 
landstinget och övriga relationer med viktiga offentliga organ. En professionell VD kan ses 
som ett steg mot en mer kommersiell organisation, där övriga mål bortses ifrån och 
omsättningen blir det primära. Detta skulle sannolikt leda till försämrade relationer till de 
politiker vilka bestämmer miljön för företaget och således är det tveksamt om rekryteringen 
innebär en förbättring. Således kan det vara en bra idé, ifall valet att rekrytera ny VD görs, att 
låta en aktiv läkare ta en liknande roll den Henriksson har idag för att undvika försämrade 
relationer med landstinget. 
 

7.3.4 Rekommendationer för Timelab Consulting 

Timelab Consulting visar på goda kunskaper när det kommer till strategisk planering. Trots 
att företaget endast består av Hagman samt hans två anställda visar det sig att planeringen är 
av stor betydelse för företaget. Hagman är som tidigare nämnt mycket nöjd med den position 
vilken företaget har idag och han ser i dagsläget ingen anledning till att expandera 
verksamheten. Planer på en framtida expansion finns dock hos Hagman och hans 
förhoppningar är att kunna knyta samman IT-verksamheten med hans pågående 
juridikutbildning. Författarna har tidigare pekat på Hagmans goda relation till kunder och 
övriga kontaktnät vilket bör ses som en bra ingång för den framtida verksamheten. Då 
befintliga kunder mycket väl kan behöva hjälp även från den nya kompetensen bör Hagman 
värna om att behålla dessa kunder även i den nya verksamheten. Detta bör göra att 
övergången sker snabbare och smidigare samt besparar företaget kostsamma 
marknadsföringskostnader. 
 
En avsaknad författarna ser hos Timelab Consulting är att Hagman saknar ett mål med 
företaget. Skulle en expansion ske krävs det att Hagman strukturerar upp målet med 
expansionen och verksamheten. En rekommendation från författarnas sida blir således för 
Hagman att sätta upp ett långsiktigt mål samt en vision för företaget om vart de skall befinna 
sig om fem till tio år, med tillhörande strategisk planering. En faktor för Hagman att ha i 
beaktande vid en eventuell expansion är att ta hjälp av riskkapitalbolag eller liknande vilket 
skulle innebära mer resurser samt mindre risk för Hagman. Detta samtidigt som Hagman själv 
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kan bibehålla den frihet han idag känner är viktig, då han är involverad i ett flertal övriga 
projekt.  
 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har bidragit till förståelsen för hur småföretag arbetar med strategisk planering. 
Dock finns de delar inom området vilka inte tagits upp i denna studie. Ett förslag till framtida 
forskning från författarnas sida är att se till skillnader i planering mellan nystartade företag 
och företag där verksamheten redan är i full gång. Ytterligare en aspekt vilken författarna 
anser vore intressant att undersöka är huruvida en övergång från småföretag till medelstort 
företag påverkar den strategiska planeringen. I denna studie har författarna uppmärksammat 
branschtillhörighetens påverkan på strategisk planering, dock kan ej några generaliserande 
slutsatser kring detta dras. Således anser författarna att en studie innefattande av fler 
respondenter i varierande branscher, vilken ser till gemensamma nämnare oberoende av 
bransch vore intressant.  
 
Författarna har i denna studie också pekat på företagsledarnas personliga faktorers påverkan 
på planeringen. En studie vilken fokuserar på personliga faktorer så som ålder, kön och 
erfarenhet och dess inverkan på företags strategiska planering vore följaktligen intressant.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Namn: 
 
Företag: 
 
Position: 
 
Utbildning: 
 
Skulle du kunna ge oss en kort sammanfattning av ert företag? 

 
Strategi 
 

1. Hur lyder era mål och visioner? 

 
2. Har ni någon formell strategi för nå dit? 

a. Om ja: är det i form av ett tryckt dokument eller mer en tanke hos er som inte 
skrivits ner? 

b. Om nej: har ni aktivt valt att inte arbeta med strategi för detta eller är det något 
ni inte har funderat över? 

c. Hur gick det till när ni utvecklade strategin? 

i. Vilka var delaktiga i arbetet? 

1. Extern hjälp? 

2. Anställda delaktiga med förslag, information etc. 

ii.  Hur länge har denna strategi varit i bruk? 

iii.  Finns det planer på att uppdatera den? 

 

Strategisk Planering 
 

3. När sker den strategiska planeringen i ert företag? 

a. Dagligen, månadsvis eller årsvis, alternativt vid specifika händelser? 

b. Hur många personer är delaktiga? 
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4. Hur långa tidsperioder används för planering? 

 

5. Finns det uttalade finansiella mål för företaget? 

a. Över hur lång sikt? 

b. Vad händer om dessa mål inte uppnås? 

 
6. Hur ser ni på den bransch ni verkar i, är den stabil eller osäker? 

a. Har det sett ut så ändå sedan ni startade företaget eller har stabiliteten 
förändrats? 

i. Om den har ändrats i stor utsträckning: hur har ni hanterat detta? 

b. Finns det några uttalade metoder för hur ni bemöter oväntade händelser 
runtomkring företaget? Exempelvis substitut etc. 

c. Anser ni att ni vet ungefär var ni kommer att befinna er om 5-10 år? 

d. Om ni tänker tillbaka 5 år, är ni nu där ni trodde att ni skulle vara? 

i. Om inte, vad tror ni att detta beror på? 

 

Interna Faktorer 
 

7. Vilka kompetenser anser ni som viktiga inom företaget?  

a. Arbetar ni på något sätt med att utveckla dessa kompetenser till det bättre? 

b. Arbetar ni för att utveckla nya kompetenser? 

i. Om inte: anser ni att ni inte behöver några ytterligare kompetenser? 

 

8. Anser ni att era resurser är tillräckliga för att ha en tillfredställande planering? 

a. Om nej: vad är det som briser i resurserna? 

b. Om ja: skulle den kunna förbättras om mer resurser fanns tillgängliga? 

 
 
 

9. Anser du att din formella utbildning har varit ett hjälpmedel i ert arbete med strategisk 
planering? 

a. Om ja: På vilket sätt? 

b. Om nej: anser du att mer utbildning skulle vara till fördel för planeringen? 
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10. Hur anser du att dina personliga egenskaper och åsikter påverkar planeringen? 

a. Anser du att du som person är entreprenörmässig? 

 
Externa Faktorer 
 

11. Vilka är era främsta konkurrenter? 

a. I hur stor utsträckning studerar ni deras arbete? 

 
12. Till vilken utsträckning bevakar ni faktorer utanför företaget, det vill säga 

omvärldsfaktorer? (politiska och ekonomiska etc.) 

a. Har ni något system för hur den informationen ni tar in gällande dessa faktorer 
behandlas? 

b. Hos vem hamnar informationen? 

c. Till vilken utsträckning påverkar denna inhämtade information er planering 
inför framtiden? 

 
13. Anpassar ni er efter förändringar eller går ni er egna väg? 

a. Om går er egen väg, är det ett medvetet val eller är det något som hindrar er från 
att vara mer flexibla? 

 
b. Om ni anpassar er efter förändringar: försöker ni göra det före en förändring 

sker eller väntar ni och ser utgången och agerar efter?  
 

14. ¤ Anser du att behovet av att vara flexibel har ökat jämfört med hur det var för ett 
antal år sedan? 

 
15. Händer det att ni skapar möjliga scenarion som en del av planeringen? 

a. I sådana fall hur bygger ni upp dessa scenarion? 

 
Övriga faktorer 
 

 

16. Anser du att du har tillräcklig information om faktorer utanför företaget för att kunna 
utföra en så bra strategisk planering som möjligt? 

a. Om nej, vilken/vilka faktorer är detta? 

b. Hur tror du att ni skulle kunna samla in information om dessa? 

 

17. Anser du att du har tillräcklig information om faktorer inom företaget för att kunna 
utföra en så bra strategisk planering som möjligt? 

a. Om nej, vilken/vilka faktorer är detta? 
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b. Hur tror du att ni skulle kunna samla in information om dessa? 

 

18. Vilka faktorer anser du är de mest väsentliga när det kommer till att planera?  

 
 


