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Sammanfattning 
Slutet av 1990-talet var början till slutet för många IT-företag när den så kallade IT-bubblan 
började spricka. Under hösten 2001 ökade antalet konkurser med över 50 procent i jämförelse 
med samma period föregående år. Gemensam nämnare för de företag som överlevde var att de 
hade en genomtänkt strategi med en stabil ägarstruktur, god ledning, trogna kunder och stabil 
omsättning. Sedan december 2007 har tendenser visats att Sverige är på väg in i en 
lågkonjunktur som kommer att hålla i sig under 2008 och 2009. Med lågkonjunkturen följer 
även en minskad vilja att konsumera vilket leder till svårare tider för företag.  
 
Mot denna bakgrund, samt ett befintligt intresse för strategiarbete i små företag, inleddes 
studien med följande problemformulering: 
 
Hur bör små företag i en tillväxt arbeta för att förebygga strategisk drift? 
 
Syftet för studien var att förstå hur små företag i tillväxt arbetar med kontinuerliga 
strategifrågor samt att presentera rekommendationer för att motverka strategisk drift till de 
undersökta företagen. 
 
Studien är huvudsakligen genomförd med en retroduktiv ansats där det empiriska materialet 
sammanställdes, analyserades samt utformades till rekommendationer vilka presenterades för 
respondenterna. Urvalet av respondenter utgörs av tre små företag med god tillväxt. Det 
material som erhölls ur den empiriska undersökningen tolkades utifrån förförståelsen och den 
teoretiska referensramen varvid en delvis hermeneutisk och delvis realistisk kunskapssyn 
användes. Studien är av kvalitativ karaktär och datainsamlingen genomfördes med hjälp av 
intervjuer. 
 
Genom en sammanställning av vedertagna teoretiska resonemang skapades en referensram på 
vilken en matris baserades. Avsikten med matrisen var att skapa ett verktyg vilket innefattar 
de interna och externa aspekter som påverkar den strategiska positionen för företag. Matrisen 
kan även tydliggöra för hur olika strategiska beslut påverkar företaget i relation till de 
långsiktiga strategiska målen.  
 
Med stöd av den empiriska undersökningen positionerades företagen i matrisen utifrån deras 
nuvarande arbetssätt. Positionen motiverades för respondenterna som också presenterades ett 
möjligt framtida scenario rörande hur framtiden skulle kunna se ut om med den utveckling 
företaget hade för närvarande. Därefter presenterades ett alternativt scenario vilket, utifrån 
undersökningen och analysen, representerade en önskvärd utveckling för företagen. 
 
Rekommendationerna mottogs positivt av respondenterna vilket tolkades som att matrisen 
fyllt sitt syfte. Respondenterna ansåg att analysen av de egna företagens nuvarande position 
var rimlig och välgrundad, vilket även gällde den tänkbara samt önskvärda utveckling som 
presenterades. Tanken att matrisen skulle kunna fungera som ett verktyg att skapa scenarier 
inom företag med knappa resurser och begränsad tillgång av tid samt leda företagen i avsedd 
riktning mot de långsiktiga strategiska målsättningarna fick därmed bifall. Detta skapade ett 
intresse att undersöka fler företag i olika storlekar för att befästa matrisens användbarhet.  
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1. Inledning och problembakgrund 
I det inledande kapitlet presenteras ämnesområdet och en bakgrund till problematiken ges. 
Dessa leder ner till studiens problemformulering och syfte. Kapitlet innehåller även 
förklaringar till en rad begrepp som har används i studien. 
 

1.1 Introduktion av ämnesområdet 
Många branscher präglas idag av en kraftig expansion av både kundsegment och omsättning. 
Teknikutveckling, affärsmöjligheter och en mer globaliserad värld skapar samtliga de 
förutsättningar som krävs för att skapa god tillväxt bland företag (Guy, 2007, s. 27). Företag 
inom många branscher bör vara förutseende och aktivt leta efter sätt att tillmötesgå kundernas 
förväntningar och efterfrågan. Denna efterfrågan är en viktig parameter att betänka vid 
utformning av en strategi som är i linje med företagets grundläggande värderingar samtidigt 
som den är flexibel nog att tillgodose kundernas krav. (Johnson et al, 2006, s. 6-7) Genom 
kraftigt ökad efterfrågan inom ett visst segment av marknaden kan ett expansivt företag 
tvingas anpassa sin strategi under processen för att innefatta fler affärsområden eller nå fler 
kundsegment. Genom att nå fler kunder med utbudet kan ett företag därav skapa 
förutsättningar för fortsatt utveckling och värdeskapande. (Pehrsson, 2004, s. 766)  
 
En av många risker med att arbeta mot fler segment och utöka utbudet successivt är att 
organisationen gradvis kommer allt längre ifrån den ursprungliga strategin. Över tid innebär 
detta att strategierna inte längre fungerar på ett tillfredställande sätt ihop med organisationens 
position. Detta kan exempelvis vara att resurser och kompetenser inte utnyttjas på bästa sätt 
eller att marknaden och omvärlden har förändrats jämfört med tidpunkten då strategierna 
utvecklades. Ett möjligt resultat av strategisk drift är att organisationen presterar sämre och 
hamnar i en icke önskvärd situation. En annan fara i att successivt driva ifrån den önskvärda 
riktningen på organisationen är att hamna i en situation i vilken företaget slutar att agera 
förutseende. Därigenom uppstår en situation då företaget endast reagerar på omgivningen, 
vilket i sin tur innebär att förändringarna ofta initieras ett i för sent skede. (Johnson et al, 
2006, s. 27-8, 588)  
 
Med ovanstående resonemang i ryggen används strategisk drift i denna studie som ett 
sammanfattande begrepp för företagsutveckling i samtliga riktningar utom den initialt 
uppsatta. Därmed är inte sagt att all drift renderar i negativa konsekvenser bland annat 
eftersom möjligheter kan identifieras längs vägen. Risken är dock att inte optimalt kunna 
utnyttja företagets strategiska position och den information som finns om marknaden 
(Johnson et al, 2006, s. 27-8). Strategisk drift kan då ses som all utveckling vilken leder bort 
från den nuvarande strategin. Även frånvaron av ett aktivt strategisk tänkande kan ge upphov 
till drift såsom den beskrivs ovan, då företagsklimatet är i ett skede av konstant förändring 
och kräver kontinuerlig adaption (Ray, 2003, s. 271-2).  
 
Många företag glider gradvis bort från sin ursprungliga strategi, speciellt om omgivningen 
präglas av kraftiga förändringar. För att illustrera hur förändringar i omgivningen kan påverka 
företag både positivt och negativt ges nedan några exempel på turbulenta perioder historiskt 
och vad konjunktursvängningar kan resultera i. Resonemangen har ytterligare som avsikt att 
illustrera vad avsaknaden av strategiskt arbete i perioder av ekonomisk tillväxt kan ge för 
effekter då konjunkturen vänder. Detta exemplifieras genom att visa på fall då företag inte 
genomfört det strategiska arbete som krävts. En förhoppning är att lyfta diskussionen kring 
vikten det strategiska utvecklingsarbetet har i alla situationer ett företag befinner sig i.  
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1.2 Konjunktur och dess inverkan 
Det är många faktorer som påverkar hur väl företag presterar, och den generella ekonomiska 
konjunkturen kan vara en viktig faktor att betänka. I högkonjunktur ökar efterfrågan på 
pengar, produkter och tjänster samt att investeringsviljan är god. Räntan stiger som en följd på 
efterfrågan tills investerare inte längre bedömer det lika lönsamt att satsa kapital; i det läget 
bromsar ekonomin in och konjunkturen vänder nedåt. Företag drabbas ekonomiskt genom en 
lägre efterfrågan samt en sämre tillgång till finansiella medel för investeringar. En tid av lägre 
ekonomisk aktivitet inleds då till dess att ränteläget återigen är gynnsamt och investerare 
bedömer läget vara lockande att investera. (http://www.alexandersajt.koping.se, 2008-04-09) 
Informationen gällande konjunktur är hämtade från en icke vetenskaplig källa och syftar 
främst till att ge en överskådlig förklaring av begrepp händelseförlopp. Figuren nedan visar att 
efterfrågan är korrelerat med BNP, som i sin tur påverkas av den ekonomiska situationen i 
stort  
 

 
 Figur 1 (www.svensktnaringsliv.se, 2008-04-07) 
 
En recession, benämns vanligen som en nedgång av den ekonomiska aktiviteten eller som en 
nedåtgående trend av BNP i mer än två kvartal i följd (www.ne.se, 2008-04-04). Ett exempel 
på en branschrelaterad recession är IT-branschen i Sverige, vilken efter en period av kraftig 
uppgång på börsen och höga förväntningar under slutet av 1990-talet och en bit in på 2000-
talet renderade i att bubblan sprack. Detta skedde som ett resultat av uppblåsta värderingar 
med följd att aktiekurser rasade tillsammans med intäkterna för många företag.  
 
Ett av de största problemen och en viktig orsak till IT-bubblan i början av 2000 var att 
fokuseringen på snabb tillväxt i företagen var väldigt kraftig och företagsvärdering blev 
väldigt problematisk. (Ekström 2000 i Krus et al, 2004, s. 1) Utvecklingen kan beskådas som 
en kraftig nedgång i figur 1. Att bubblan sprack ledde till att värdet på många företag skrevs 
ned markant samt att många företag gick i konkurs. Antal företag som begärdes i konkurs 
under den senare delen av 2001 ökade kraftigt, speciellt det tredje kvartalet som präglades av 
en ökning med 55 % i jämförelse med samma period året innan. Samtidigt drabbades 34 % 
fler personer av företagskonkurser 2001 i jämförelse med 2000 (www.itps.se, 2008-04-04) 
Sammanfattningsvis medför en recession generellt kraftigt sämre tider för företag med brister 
i strategin och/eller företag som inte kommunicerat korrekt med marknaden. Det som kan 
sägas om de IT-företag som överlevde när bubblar sprack var att de hade en genomtänkt 
strategi med en stabil ägarstruktur, god ledning, trogna kunder och stabil omsättning 
(biblioteket.ehl.lu.se, 2008-04-04).  
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Sverige har sedan slutet på 2005 varit inne i en högkonjunktur med sin topp i början av 2007. 
Sedan dess har i stort sett hela världsekonomin påverkats av räntehöjningarna till en följd av 
konjunkturen i USA. (www.morningstar.se, 2008-04-07) Konjunktursvängningarna skapade 
en stor oro vilket i sin tur ledde till att ett av de största kreditinstituten på den 
Nordamerikanska marknaden, Bear Stearns, köptes upp av konkurrenten JP Morgan Chase i 
en affär som stöddes av den amerikanska riksbanken. (www.di.se, 2008-04-04) Bear Stearns 
är ett exempel på företag som inte klarat av att se långsiktigt under tiden man rider på en 
framgångsvåg. Detta kan liknas vid de konkurser och kursras som drabbade många 
svenskbaserade IT-bolag när IT-bubblan sprack under början 2000-talet (biblioteket.ehl.lu.se, 
2008-04-04). 
 
Det svenska näringslivet har sedan starten av 2006 ökat sin personalstock och ser även brist 
på arbetskraft som en viktig fråga. Det kan skönjas att konfidensindikatorn är på tillbakagång 
tillsammans med försäljningspriserna samtidigt som företagen spår en högre inflation inom de 
närmsta åren (www.scb.se, 2008-04-07). Detta är tecken på en period av lägre ekonomisk 
aktivitet. Konjunkturnedgången kommer att fortsätta under 2008 och 2009 spår 
konjunkturinstitutet. De faktorer som påverkat den svenska konjunkturen och dess nedgång 
under 2007 är främst en minskad exportefterfrågan och kapacitetsbegränsningarna i svensk 
produktion. Under 2008 väntas även den inhemska efterfrågan minska som en effekt av 
oroligheterna på de internationella börserna. (www.konj.se, 2008-04-07) Figur 2 (nedan) är en 
konfidensindikator vilken bygger på förväntningar och används för att enkelt och snabbt 
skapa en bild över konjunkturläget. 
 

   
Figur 2 (www.scb.se), 2008-04-07 

 

1.3 Strategiska nyckelfrågor att betänka 
Generellt sett finns det ett antal nyckelfaktorer ett företag bör inkludera i sin strategi för att nå 
långsiktig framgång när det gäller produktutveckling och följaktligen även lönsamhet. Det bör 
finnas en noggrann, välstrukturerad process för utveckling av nya produkter. Det har visat sig 
att det vis företaget fastställer strategier för nya produkter på strategisk enhetsnivå är nära 
sammankopplat med ett företags prestationsförmåga. Samarbete mellan avdelningar inom 
företaget såväl som avsatta resurser till forskning och utveckling är sätt att skapa 
förutsättningar för att öka ett företags prestationsförmåga. (Cooper & Kleinschmeidt, 2007, s. 
53,65) När det gäller strategier i allmänhet bör de konkretisera den långsiktiga inriktningen på 
organisationen och ta sin utgångspunkt i den grundläggande affärsidén. Organisationen bör 
sedan ta kraft i de resurser och kompetenser som är mest betydelsefulla och leda den mot den 
långsiktiga målsättningen. (Johnson et al, 2006, s. 9-11)  
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Ett uppenbart problem inom expansiva segment är att fokus hamnar på tillväxt (jämför IT-
bubblan) istället för situationsanpassade, hållbara strategier. Följden av den nuvarande 
konjunkturnedgången är att den amerikanska bolånekrisen har spridit sig till den övriga 
världen vilket medför större osäkerhet för svenska företag. I och med en utplaning av den 
svenska ekonomin skapas ett scenario snartlikt det vid recessionen i början av 2000-talet 
vilken ledde till fler konkurser och sämre marknadssituation för vissa branscher (IT-
relaterade, konjunkturkänsliga med flera). Av dessa anledningar blir en undersökning av de 
strategier som använts av framgångsrika företag under de senaste åren intressant. Finns det en 
långsiktig strategisk planering, och hur ser det dagliga arbetet mot strategin ut? Är planering 
överflödig när omsättningen är god och marknadsutsikterna likaså? Miller (1993, s. 116) 
diskuterar om det finns faror med företag i tillväxt. Miller menar vidare att det han kallar 
Ikaroskomplex går att applicera i framgångsrika företag. Det som en gång skapade 
framgången är nu skälet till undergången, likt Ikaros som lyckades fly med sina vingar men 
senare störtade mot döden då han flög för nära solen. Man kan inte förlita sig på att ett 
framgångsrikt vägval kommer lyfta företaget i evighet. (Miller, 1993, s. 130) 

 
Det gap inom forskningen som identifierats präglas av avsaknaden av teorier som specifikt 
berör hur små företag i tillväxt bör arbeta med strategifrågor. Detta anses viktigt för att 
undvika en situation där företaget hamnar för långt ifrån den inriktning som tidigare avsågs. 
Generella teorier som berör hur en god strategi bör se ut och hur den kan implementeras är 
vanligt förekommande. (läs exempelvis Porter, 1998:1, Johnson et al, 2006, ). Porters 
(1998:1) och Johnson med kollegors (2006) forskning bygger ofta på en mogen marknad 
snarare än en i konstant utveckling. I en undersökning av Paquin och Koplyay (2007, s. 37) 
pekar författarna på hur företag skall lägga upp det strategiska arbetet och kontinuerligt arbeta 
med strategier utifrån rådande omständigheter. De menar vidare att ett inaktivt strategiarbete 
leder till att företaget går mot en återvändsgränd som är omöjlig att komma ur. Företag måste 
förebygga detta genom att vara aktiva i sitt strategiarbete. Abor och Kiepke (2006, s. 113) 
argumenterar i en undersökning att den relativt omfattande forskningen inom ämnet snarare 
berör stora företag och att lite fokus läggs på små och medelstora företag. Detta resonemang 
leder till problemformuleringen och studiens syfte. 
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1.4 Problemformulering 
Hur bör små företag i tillväxt arbeta för att förebygga strategisk drift? 
 

1.4.1 Syfte 
Syftet är att förstå hur små företag i tillväxt arbetar med kontinuerliga strategifrågor samt att 
presentera rekommendationer för att motverka strategisk drift till de undersökta företagen. 
 

1.4.2 Bidrag 
Strategiska frågor har främst studerats i och för större företag vilket leder till ett problem för 
små företag att tillämpa dessa studier. Därmed är det en nödvändighet att finna sätt att 
tillämpa vedertagna teorier på små företag. Det huvudsakliga teoretiska bidraget som lämnas 
genom denna studie är därigenom skapandet av kunskap om hur vedertagna 
strategiutvecklingsteorier kan tillämpas på små företag i en medgångsfas. Med denna kunskap 
avses bland annat metoder att skilja överflödiga teoretiska verktyg, vilka kan spela en viktig 
roll i större organisationer, från de teorier vilka kan tillämpas för att öka små företags 
konkurrenskraft.  
 
Det praktiska bidraget lämnas främst till företagen som inkluderats i undersökningen och är 
inte avsett att användas för allmän generalisering. Bidraget kan således fungera som ett 
verktyg eller en mall som skapats för att kontinuerligt användas som hjälpmedel för att 
undvika strategisk drift och säkerställa att utvecklingen av företagen är i linje med uppsatta 
målsättningar. De främsta målsättningarna vid utvecklingen av det praktiska bidraget var att 
verktyget skulle kunna underlätta det kontinuerliga strategiarbetet samt att kostnaderna för en 
aktiv användning skulle vara rimliga.  
 

1.4.3 Målgrupp 
Utöver de företag som deltog i studien riktar sig uppsatsen främst till individer med ett 
gediget intresse för strategiutveckling och generellt strategiarbete. Den teoretiska 
referensramen inleds relativt grundläggande för att underlätta förståelse av de mest 
betydelsefulla teorierna. Genom detta upplägg kommer läsaren att ges möjlighet att successivt 
tillgodogöra sig kunskap om ämnesområdet och skapa sig en förståelse för studiens utfall. Ett 
delsyfte med detta upplägg var att individer utan specifik kunskap inom ämnesområdet skulle 
kunna tillgodogöra sig resultaten och de viktigaste resonemangen. Detta medför att vissa 
resonemang i referensramen är inkluderade med anledning att bygga upp en bas för andra 
teorier senare i kapitlet, samt för att ge läsaren en bakgrund till de huvudsakliga teoretiska 
resonemangen.  
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1.5 Definitioner 
Tillväxt – I denna studie har uttrycket används för att beskriva små företag som går med vinst 
varje år och expanderar. Uttrycket bör inte förväxlas med mer laddade utryck vilka används 
för att beskriva företag i mycket kraftig expansionsfas likt gasellföretag.  
 
Intressent – Johnsson med kollegor (2006, s. 179) beskriver intressenter som individer eller 
grupper vilka är beroende av organisationen för att uppfylla sina mål, samt att organisationen i 
sin tur är beroende av intressenterna. En intressent kan exempelvis vara en finansiär eller en 
ledare inom organisationen. Det kan även vara en aktieägare eller en individ ur 
personalstyrkan.  
 
Konkurrensfördel – Beskrivs som en fördel inom något område, vilken ställer den egna 
organisationen i ett bättre utgångsläge än konkurrenterna. Genom konkurrensfördelar stärks 
därmed den egna organisationen. (Johnson et al, 2006, s. 7)  
 
Förmåga – Det engelska ordet capability har översatts med förmåga. Översättningen 
förekommer främst i diskussionen gällande strategisk position och strategisk förmåga (se 
3.3.1).  
 
CSR – På engelska är det en förkortning av uttrycket Corporate Social Responsibility. 
Koncepter innebär i stort att företag har ett ansvar för sina handlingar bortom enbart 
ekonomiska faktorer. Inom detta ansvarsområde inkluderas bland annat miljöaspekter, 
människors levnadsstandard och ett ansvar för hur företaget påverkar andra aktörer på 
marknaden. (Johnson et al, 2006, s. 682) 
 
BPM – Den engelska översättningen är Business Performance Management. I denna studie 
används begreppet i sin förkortade form och översätts inte. BPM är ett system som används 
för att optimera värdeskapande genom hela organisationen och skapa goda förutsättningar att 
möta konkurrensen (se 3.3.4).  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs för övergripande angreppssätt för studien och de metodologiska 
valen motiveras samt diskuteras. Förförståelse, perspektiv, angreppssätt och datainsamling 
är några begrepp som berörs. Teorival och informationssökning kommenteras samt att 
källkritik diskuteras.  
 

2.1 Ämnesval 
Att undersöka hur små företag arbetar med strategi, vad som kan göras för att underlätta den 
processen samt att lyfta vikten av att kontinuerligt strategiskt arbete är alltid relevant. I och 
med att en klar tillämpning för vissa teorier inom ämnesområdet saknas, framförallt vad gäller 
små företag, uppstår ett gap inom fältet för strategiutformning och uppföljning. Genom att 
undersöka detta gap närmare var ansatsen att kunna skapa både ett teoretiskt och ett praktiskt 
bidrag. Utöver en oklar teoritillämpning har det visar problembakgrunden att ett aktivt 
strategiarbete för företag i tillväxt ter sig mer krävande i en turbulent omgivning. Med den 
senare tidens kraftiga tillväxt och den nuvarande lågkonjunkturen i åtanke anses studien knyta 
an till relevanta konjunkturförändringar. Exempelvis är konkurser historiskt sett vanligare vid 
lågkonjunkturer vilket kan anses ha beröringspunkter med huruvida företag arbetar 
kontinuerligt med strategifrågor. Av dessa anledningar är ämnet intressant, relevant och 
kunskapsgenererande, vilka är krav för studier på magisternivå.  
 

2.2 Kort om författarna 
Författarnas akademiska bakgrund präglas av studier inom den företagsekonomiska sfären, 
främst inom ämnesområdena marknadsföring och management. Intresse för det strategiska 
ämnesområdet innefattande bland annat strategiutformning, utvärdering av strategier och hur 
de kan tillämpas har främst under de senare åren av utbildningen vuxit fram och blivit 
huvudintresse. Framförallt väckte D-kursen Processes - business strategy ett stort intresse att 
omsätta teoretisk kunskap inom management och strategiutveckling till praktiska 
rekommendationer. Kursen innefattade en grundläggande analys av den strategiska positionen 
för ett företag och renderade i möjligheten att rekommendera en övergripande framtida 
strategi för företaget. Arbetet med strategifrågor utifrån nämnda analys har närt intresset för 
strategi och har präglat ämnesvalet och studiens utformande.  
 

2.3 Förförståelse 
De livserfarenheter och lärdomar en person tillgodogjort sig under sitt liv skapar tillsammans 
en förförståelse (Holme & Solvang, 1991, s. 95). Denna förförståelse kan göra att forskaren 
ser problem ur en viss synvinkel och därmed även riskerar att förbise vissa andra aspekter. 
(Lundahl & Skärvad, 1982, s. 60) Utöver problematiken med forskningsperspektivet finns 
andra aspekter inom forskningsprocessen att betänka. Till exempel kan en forskares 
förförståelse färga studien genom att värderingar implementeras under processen. Att 
implementera dessa värderingar är dock en sätt för en forskare att skapa kunskap. (Lundahl & 
Skärvad, 1982, s. 43) Ytterligare en positiv aspekt med förförståelse är att den underlättar för 
forskarna att bygga upp en tydlig bild av forskningsproblematiken och kan då fungera som en 
vägvisare när problemet skall belysas och undersökas (Lundahl & Skärvad, 1982, s. 60).  
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Vad gäller denna studie, där avsikten delvis är att lämna ett vetenskapligt bidrag, är 
förförståelse av stor vikt. Det är betydelsefullt för att medge en korrekt tolkning av de 
empiriska resultat som genereras. Uppfattningen av strategiarbete inom organisationer (främst 
stora) och den förförståelse som redan fanns före studien gjorde att nyckelfrågor snabbare 
kunde identifieras. De sökord vilka användes vid informationssökning identifierades med 
hjälp av förförståelse inom området, vilket även underlättade skapandet av en korrekt och 
relevant teoretisk referensram. Förförståelsen medgav även att vissa frågeställningar, vilka har 
använt vid tidigare strategiska analyser av företag och genererat intressanta svar, kunde 
återanvändas. Mer konkret har författarnas förförståelse påverkat studien genom att en klar 
uppfattning om att strategisk planering är positivt på flera plan hela tiden funnits. Denna 
uppfattning har visat sig genom att den teoretiska referensramen har utvecklats i linje med den 
rådande förförståelsen. Förförståelsen resulterade i att de rekommendationer som i studiens 
slutända kunde presenteras, visade tydliga drag av att strategisk utveckling leder till ett bättre 
presterande företag. En anledning till att en kort redogörelse av bakgrund och huvudsakliga 
inriktning ges av författarna att den informationen är viktig att klargöra för läsaren vid 
kvalitativ forskning (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). 
 

2.4 Studiens ansats 
En studie som baserar sig på en normativ problemformulering utgår från vissa socialt 
baserade fördomar om en företeelse eller något annat. Grundläggande när en studie genomförs 
med en normativ ansats är att resultatet som framkommer av studien skall kritiskt granskas 
mot bakgrund av fördomarna. Både positiva och negativa aspekter som styrker eller förkastar 
fördomarna skall lyftas fram. (Holme & Solvang, 1991, s. 97) I nästan all forskning finns det 
normativa inslag eftersom forskningsprocessen i regel präglas på ett eller annat vis av de 
kunskaper eller fördomar forskaren redan besitter. En svårighet vid samhällsvetenskapliga 
studier är att använda sina fördomar och förförståelse men att inte låta dem färga studien i för 
stor utsträckning. (Holme & Solvang, 1991, s. 30-1)  
 
Problembakgrunden visar att ett kontinuerligt strategiarbete i större företag och företag med 
tillräckliga resurser är positivt för deras prestation. Viss forskning tyder även på att 
strategiarbete är en nödvändighet för samtliga företag för att undvika en situation där det 
fastnar i en icke önskvärd riktning (Paquin & Koplyay 2007, s. 37). Studien undersökte först 
ett antal enheter, analyserade resultatet och återgick därefter till enheterna för att kontrollera 
att den genomförda analysen var korrekt och för att utföra justeringar. Därefter slutfördes 
analysen, och resultatet av den processen jämfördes med de teorier och fördomar som 
föranledde hela den empiriska datainsamlingen. Att skapa en djupare kunskap inom 
ämnesområdet har varit en ledstjärna med denna ansats (Holme & Solvang, 1991, s. 97-8). 
Mot den bakgrunden baserar sig den normativa problemformuleringen och rättfärdigar 
därmed en huvudsaklig normativ ansats för studien. Det bör nämnas att en kategorisering av 
en studie som enbart normativ eller deskriptiv kan medföra problem då vissa delar visar drag 
från båda ansatserna.  
 

2.5 Kunskapssyn/vetenskapsteori 
Inom samhällsvetenskapen är det populärt att använda sig av en hermeneutisk kunskapssyn 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 39). En bakomliggande orsak för detta är att ämnesområden 
inom samhällsvetenskapen kan vara svåra att undersöka på ett helt objektivt sätt utan att ta 
hänsyn till sammanhanget. Några av de viktigaste dragen inom denna kunskapssyn är en 
tydlig fokus på hur kommunikation påverkar forskningen och en fokus på språk och sociala 
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sammanhang, vilka därefter tolkas av forskaren. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 99) Studiens 
innehåll är färgat av författarna vilket talar för att inslag av hermeneutik har använts i studien, 
men benämna någon av författarna som hermeneutiker i alla sammanhang vore att 
generalisera. Det finns aspekter som talar emot en hermeneutisk kunskapssyn och förespråkar 
användandet av realism. Då författarnas förförståelse inom det strategiska området präglas av 
intellektet (baserad på vedertagna teorier) snarare än av personlig erfarenhet, och den 
teoretiska referensramen skapats på ett deterministiskt vis, ter sig valet av en realistisk 
kunskapssyn passande för studiens teoretiska avsnitt. Realism utgår från att det finns en 
oberoende verklighet (Becker & Niehaves, 2007, s. 203). Med anledning av den rådande 
förförståelsen och den teoretiska referensramens karaktär används en realistisk kunskapssyn 
därmed delvis.  
 
En hermeneutisk kunskapssyn medför att teorierna redogörs för mer diskuterande samt att 
resultatet skall djuptolkas (Olsson & Sörensen, 2007, s. 97, 99), vilket inte är avsikten med 
studien. Ett delsyfte på vägen mot att skapa rekommendationer var att tolka, men inte på det 
vis som en hermeneutisk kunskapssyn antyder. Tolkningen bestod snarare av att en analys av 
verkligenheten genomförs med stöd av vedertagna teorier för att visa på tendenser. En kritisk 
realistisk kunskapssyn ger utrymme för tolkning och analyser, men förutsätter att det som 
tolkas existerar oberoende av hur människor ser på det. (Peter, 2003, s. 95) Tolkningen sker 
dock utan den förutsättningslöshet vilken återfinns inom hermeneutiken (Olsson & Sörensen, 
2007, s. 97, 99). Med denna bakgrund är författarna varken hermeneutiker eller realister i dess 
rena former, men drag av dessa kunskapssyner speglas i uppsatsen olika delar.  
 
Upplägget för studien är först att applicera befintliga teorier på små företag, därefter inhämta 
empiriska data samt analysera detta. Därefter skall en förenklad mall för implementering och 
uppföljning av strategiska frågor presenteras, vilket innebär att förförståelse kommer spela en 
väsentlig roll för det slutgiltiga resultatet. Positivism förespråkar fullständig objektivism, 
vilket i praktiken är problematiskt i all forskning (Holme & Solvang, 1991, s. 323). Av den 
anledningen användes delvis en kritisk realistisk kunskapssyn, vilken präglas av att det finns 
en verkligenhet som tolkas av författarna, då det empiriska materialet bearbetades. 
Förförståelse och viss tolkning av resultatet är därmed en nödvändighet för att skapa de 
slutgiltiga rekommendationerna. Detta visar likheter med den normativa strukturen studien 
har. Vid normativ forskning är förförståelse och en strävan att visa hur något bör vara 
konstruerat är viktiga beståndsdelar (Alvesson & Deetz, 2000, s. 78-9). Utöver ovan nämnda 
aspekter anses kritisk realism och teorier som redogörs för på ett deterministiskt vis lämpligt, 
då avsikten är att ge rekommendationer stödda av vedertagna teorier. En viktig aspekt då 
metodologiska begrepp och vägval diskuteras är just att de stämmer överens med det syfte 
och den problemformuleringen studien baseras på (Holme & Solvang, 1991, s. 75).  
 

2.6 Perspektiv 
Hur forskarna väljer att iaktta ett problem eller en företeelse kan benämnas som det perspektiv 
vilket har valts för forskningen. Genom att observera ett problem eller en företeelse från en 
viss infallsvinkel påverkas studien och vissa aspekter kan komma att få större relevans, medan 
andra får mindre betydelse. (Lundahl & Skärvad, 1982, s. 62) Med författarnas akademiska 
bakgrund och förförståelse i åtanke belystes främst aspekter som återfinns inom management, 
strategi samt marknadsföring. Med anledning av att studien hade för avsikt att lämna ett 
bidrag till både de företag vilka medverkat samt skapa akademisk kunskap lades tonvikt på 
strategiarbete inom mindre företag. Detta görs med avsikt att skapa en praktisk tillämpning av 
vedertagna teorier genom att iaktta de medverkande företagen ur ett strategiskt perspektiv.  
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2.7 Angreppssätt 
I denna studie användes en kombination av två av de mer vedertagna angreppssätten 
deduktion och induktion. Begreppet benämns retroduktion och utvecklas nedan (Östergren & 
Müllern, 1996, s. 10). Anledningarna till att detta har gjorts är att den praktiska studien kan 
delas in i två huvuddelar, och att påstå att ett mer traditionellt angreppssätt har använts vore 
felaktigt. Då den empiriska undersökningen kan delas in i två delar av, vilka präglas av olika 
karaktärer medförs att angreppssättet måste fungera med studiens upplägg. Det är vanligt 
förekommande att studier genomförs med mer än ett angreppssätt. (Östergren & Müllern, 
1996, s. 10) Inledningsskedet och huvuddelen av den empiriska undersökningen präglas av ett 
deduktivt angreppssätt. Deduktion innebär kortfattat att en teoretisk referensram skapas runt 
problemet vilken beskriver hur verkligheten är beskaffad (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). 
Dessa teoriers empiriska överensstämmelse testas därefter och det forskaren finner genom sin 
studie bevisar alternativt förkastar den teoretiska referensramen. Detta angreppssätt benämns 
populärt som bevisandets väg. (Holme & Solvang, 1991, s. 51)  
 
I denna studie sammanställdes initialt en samling teorier hänförliga till strategiskt arbete inom 
företag, vilka senare jämfördes mot några företag, det vill säga studerades med en deduktiv 
ansats. Den första empiriska undersökningen, vilken baserades på deterministiska teorier och 
utgjorde ett underlag för vidare tolkning, leder därefter in på den del av studien som 
huvudsakligen ger den sin normativa karaktär; rekommendationerna för hur små företag bör 
arbeta med strategifrågor för att undvika strategisk drift. Resultatet från den första empiriska 
undersökningen analyserades och användes för att skapa de rekommendationer som utgjorde 
grunden för den andra empiriska undersökningen.  
 
Efter den första empiriska insamlingen var avsikten att delge respondenterna resultaten för att 
därefter göra en slutgiltig analys. Detta angreppssätten visar drag av retroduktion. Konceptet 
innebär i stort att forskaren går mellan empiri och teori för att successivt arbeta fram en 
hypotes. Arbetet med att fastställa hypotesen är i regel det mest krävande i processen och 
denna hypotes testas därefter mot verkligheten. (Östergren & Müllern, 1996, s. 12) Den andra 
empiriska undersökningen fungerade som en avstämning (hypotesprövning) att det som 
framkommit i analysen av den första empirin var applicerbart även utanför den akademiska 
sfären. Detta avser främst det dagliga strategiarbetet i små företag. En målsättning med att 
träffa respondenterna två gånger var att kunna besvara problemformuleringen och skapa 
kunskap om hur företagen bör gå till väga. Detta går hand i hand med studiens normativa 
karaktär, det perspektiv som studien genomförts ifrån och hur författarna valt att se på 
kunskap för denna studie.  
 
Då studien delar drag från flera angreppssätt blir det mer komplicerat att etikettera studien. 
Den retroduktiva processen, likt den som använts i denna studie, mynnar ut i en 
hypotesgenerering. Dessa är argumenten för att retroduktion är ett passande angreppssätt. 
(Östergren & Müllern, 1996, s 15) Den del av studiens angreppssätt som inte kan härledas till 
Östergren och Müllerns (1996, s. 12) resonemang angående retroduktion, är att den teoretiska 
referensramen inte kompletterades efter den första datainsamlingen. Detta gör att det endast 
delvis är möjligt att klassificera studiens angreppssätt som retroduktion. Sammanfattningsvis, 
har avsikten med att först undersöka hur företag arbetar, för att sedan rekommendera hur de 
bör arbeta använts för att bäst kunna besvara problemformuleringen. 
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2.8 Metodval 
Valet av metod är kopplat till en studies syfte och huvudinriktningarna är kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Båda metoderna kan användas i samma studie, men de kan även 
användas var för sig. Med syftet i åtanke passar en kvalitativ studie bättre, eftersom denna 
lägger mer fokus på att beskriva det insamlade materialet i ord. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 
36-7) Huvudsyftet var att skapa kunskap om hur företagen bör arbeta för att undvika 
strategisk drift, vilket gör att en beskrivning av det insamlade hade blivit problematiskt med 
en metod som fokuserar på kvantifierbara variabler. Många nyanser hade riskerat att gå 
förlorade och skapandet av kunskap i denna studie hade försvårats.  
 
Genom en kvalitativ metod kan den sociala miljön och de personer som vistas i den 
undersökas (Berg, 2004, s. 7). Därigenom var det möjligt att klargöra hur det strategiska 
arbetet gick till bland respondenterna på ett sätt som återkopplar till problemformuleringen. 
Vidare anser vissa forskare att en kvalitativ metod klarare beskriver sammanhanget och på det 
viset skapar en mer djupgående förståelse (Holme & Solvang, 1991, s. 14). Forskarens 
tolkning spelar även den en tydlig roll (Holme & Solvang 1991, s. 76). Dessa kan ses som 
ytterligare aspekter vilka talar för en kvalitativ metod. För att kunna genomföra en korrekt 
analys och tolkning av de företag som valts ut för studien och svara på problemet ter sig 
därmed metodvalet välmotiverat.  
 
Intervjuer fungerar väl med en kvalitativ metod och är vanligt förekommande tillsammans 
(Alvesson & Deetz, 2000, s. 82). Vid insamling av data med kvalitativa metoder är det viktigt 
att ge respondenterna frihet att uttrycka sig. Ett problem är att fastställa i vilken utsträckning 
den insamlade informationen är generaliserbar. (Holme & Solvang, 1991, s. 82) 
Sammanhanget kan påverka de svar som respondenten ger samt att respondenten kan ge svar i 
linje med vad som förväntas i situationen (Alvesson & Deetz, 2000, s. 82-3). Genom 
intervjuer var avsikten att fånga de unika dragen för de olika tillvägagångssätten företagen 
använder sig av. Med förförståelse och stöd av den teoretiska referensramen var avsikten att 
fokusera intervjuerna mot vissa aspekter, men även att ge rum för fria beskrivningar. När 
intervjuer genomförs är det viktigt att erhålla en så nyanserad och precis bild av vad 
respondenten upplever som möjligt, samtidigt som det specifika i sammanhanget efterfrågas. I 
övrigt är det betydelsefullt att inte påverka respondenterna med sina värderingar samt vara 
lyhörd och aktiv (Olsson & Sörensen, 2007, s. 81-2).  
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2.9 Teorival/sekundärkällor 
Ambitionen med teorivalen var genomgående att sträva mot en hög grad av vetenskaplighet 
för att därigenom positionera studien i rätt sammanhang och skapa trovärdighet. Huvuddelen 
av sekundärkällorna, vilka skapar den teoretiska referensramen, utgörs av vetenskapliga 
artiklar, medan problembakgrunden och inledningen även innehåller information från andra 
typer av källor. Merparten av den litteratur som valts som grund för den teoretiska 
referensramen behandlar stora företag. Studien riktar in sig på företag vilka enligt den 
Europeiska kommissionen beskrivs som små företag (Den nya Definitionen av SMF-Företag: 
Användarhandbok och Mall för Försäkran, 2008). Skälet till att använda teorier som främst 
härrör från forskning på stora företag gjordes med bakgrund av bristen på teorier om små 
företag. Uppfattningen att teorier rörande strategiskt arbete, affärsidé, vision, 
målsättningsarbete med mera berör alla organisationer, små som stora.  
 

2.10 Källkritik 
En risk med att använda intervjuer inom ett förbestämt ämnesområde är att respondenterna 
inte talar fritt kring ämnesområdet, utan blir begränsade och inte berättar potentiellt negativa 
aspekter. Alvesson och Deetz (2000, s. 83) redogör för viss kritik mot ostrukturerade 
forskningsintervjuer och menar att de kan ge en felaktig bild av verkligheten. Risken minskar 
dock om de positiva och negativa dimensionerna av förfarandet tas i åtanke vid 
genomförandet. Det finns alltid en risk för feltolkningar i samspelet mellan intervjuare och 
respondenten, men genom att professionellt uppträdande minskar riskerna (Ekholm & 
Fransson, 1992, s. 15-8).  
 
Potentiella felkällor för primärkällor har tagits i åtanke, vilket inte raderar riskerna, men 
förhoppningsvis begränsar dem markant. Uppfattningen är att respondenterna inte hade något 
att vinna på att uppge felaktig information eller undanhålla information eftersom resultatet av 
studien delvis kom att tillfalla dem. Givetvis riskerar viss information att falla mellan stolarna 
eller att inte redogöras för, men i huvudsak upplevs källorna vara tillförlitliga. Med tanke på 
att syftet av studien var att skapa kunskap om hur små företag arbetar med strategifrågor anses 
respondenterna i studien ha god inblick i sina egna organisationer och därför kapabla att 
kunna lämna information om dessa.  
 
Genom att sträva efter att använda sekundärkällor med en hög grad av vetenskaplighet 
förebyggs problem med trovärdighet. Ett annat problem uppstår förvisso vid tolkning och 
översättning av litteratur då information tas ur ett sammanhang och appliceras på ett annat. Ett 
sätt att hantera detta är att vara försiktigt vid fritolkning och vara noggrann med att 
sammanhanget för en teoris användning är snarlikt det, ur vilken den togs. Det är viktigt att 
översättning av sekundärkällor sker med exakthet.  
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2.11 Informationssökning 
Internet användes som ett sökverktyg främst i inledningsfasen då problembakgrunden 
konstruerades. Artiklar från dagstidningar, studentuppsatser och statistik från Statistiska 
Centralbyrån är några av de källor som hittades med hjälp av Internet. I övrigt användes 
läroböcker (främst Johnson med kollegors Exploring Corporate Strategy, 2006) för att 
underlätta skapandet av en tydlig struktur för den teoretiska referensramen. Den teoretiska 
referensramen baserades på vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. En stor del av det 
insamlade teoretiska materialet har erhållits från Umeå Universitetsbibliotek, däribland 
samtliga källor med metodlitteratur, Porters mer kända verk och övrig litteratur i bokform. 
Databasen Album användes för att hitta metodlitteraturen.  
 
Samtliga vetenskapliga artiklar är peer reviewed (granskade) och har generellt funnits med 
hjälp av databasen Business Source Premier. Genom de vetenskapliga artiklar som funnits 
vara intressanta för studien har ytterligare metodlitteratur identifierats. Informationssökningen 
genomfördes med hjälp av Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Nedan följer en 
redogörelse av de mest frekvent använda sökorden för respektive sökverktyg. Värt att nämna 
är att orden användes i olika böjda former samt i olika kombinationer med varandra. Sökorden 
redogörs för utan inbördes ordning. 
 
Internet: Konjunktur, konkurs, IT-bubbla, konjunktursvängning, recession, strategisk drift, 
strategy, planning, SME, recession, expansion, nedgång, förändring, strategiformulering, 
implementering etc. 
 
UB-Album: Metod, vetenskap, kvalitativ, kvantitativ, Porter, management, strategy, SIT 
(social identity theory) etc.  
 
Business Source Premier: Strategy, mission statement, vision, market, expansion, decline, 
successful, alignment, importance, continuous, proactive, development, position, competence, 
demand, drift, goal, stakeholder, satisfy, long term, inactive etc.  
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3. Teoretisk referensram 
Målet med denna studie är att presentera ett underlag för förenkling av kontinuerligt 
strategisk arbete i små företag. Genom att använda teorier som används i främst stora 
företag, kombinera, förenkla och presentera dem för de berörda företagen är avsikten att 
jämföra överensstämmelsen av teorierna på små företag. Med den bakgrunden redogörs i 
detta kapitel för den teoretiska referensramen vilken ligger till grund för den empiriska 
undersökningen.  
 

3.1 Teoretisk disposition 
För att skapa en förståelse för vad strategi egentligen är och vilka ämnen inom ett företag 
strategi omfattar, kommer inledningen av kapitlet att behandla grundläggande teorier rörande 
ämnesområdet. Detta kapitel innehåller vissa delar vilka inte diskuteras specifikt i 
analyskapitlen, men motiveras med att de utgör grunden på vilken andra teorier byggs vidare 
på. Både för studien och läsaren är det därmed viktigt att inleda med att redogöra för vissa 
grundläggande teorier. Strukturen på det inledande kapitlet är inspirerad av ”Exploring 
Corporate Strategy – 7th edition” av Johnson med kollegor (2006) men styrks kontinuerligt av 
artiklar. De två följande avsnitten berör de två delar vilka studien byggs runt. Först diskuteras 
interna frågor som vilka resurser och kompetenser företaget besitter samt hur företagets 
identitet och kultur kan påverka i strategiskt arbete vilket sedan leder ner i den lärande 
organisationen. Följande kapitel berör de externa faktorer som ligger till grund för företagets 
strategier. Omvärldsbevakning följs av omvärldsanalys för att sedan sammanfattas i ett 
avslutande avsnitt. Resonemangen baseras på de tidigare berörda teorier och tolkas utifrån den 
förförståelse som finns. De teoretiska resonemang som anses betydelsefulla fungera därefter 
som beståndsdelar i en matris och ligger till grund för det frågeformulär som användes vid 
intervjuerna. 
 

3.2 Strategisk överblick 
Johnson med kollegor (2006, p. 9) beskriver i litteraturen en definition av strategi som: ”… 
riktningen och syftet för en organisation över lång tid, vilket resulterar i fördelar i en ständigt 
utvecklande omvärld genom fördelningen av resurser och kompetenser med målet att uppfylla 
intressenters förväntningar”. Företagets strategi bygger på, affärsidé, vision och målsättningar 
vilka i sin tur är grundade på de förväntningar ägarna, som är de främsta intressenterna, 
besitter. Strategin är utnyttjandet och maximeringen av företagets resurser och kompetenser 
för att uppnå den målsättning som finns (Johnson et al 2006, s. 9-11). Oh (2007, s. 258) 
hävdar i sin jämförelsestudie av resursbaserade och osäkerhetsbaserade strategier, att företag 
och marknader är komplexa och att lyckas bedriva verksamhet i linje med utsatt strategi 
därför är mycket komplicerat.  
 
Strategisk planering innefattar ett antal aspekter att ta hänsyn till. Det första steget, vad gäller 
de interna aspekterna, är att etablera en medvetenhet om var företaget är på väg och vad det 
står för. Med andra ord att sprida vetskap om vision, affärsidé, värderingar, målsättningar, 
nuvarande strategier i förhållande till marknaden och företagets konkurrenter. Omgivningen 
bör undersökas, potentiella hot och möjligheter identifieras och därefter organisera företagets 
resurser för att vara i linje med den långsiktiga avsikten. På det sättet hanteras både interna 
och externa aspekter. Samarbete och samförstånd mellan samtliga berörda i processen gör att 
företaget bättre kan utnyttja möjligheter och hantera hot. (Freidig, 2004, s. 7) Att ta hänsyn till 
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både de interna och de externa faktorerna och analysera den kunskapen för att senare 
implementera konkreta åtgärder återfinns i Johnson med fleras (2006) beskrivning av 
strategiarbete. Samma forskargrupp anför att strategiarbete kan delas upp i tre faser; 
positionering, strategiska val och verkställande. På det sättet tas hänsyn till både företaget och 
dess omgivning.  
 

3.2.1 Positionering 
Positioneringsarbetet ligger till grund för de strategier ett företag framarbetar och gör bruk av. 
Den strategiska positionen bedöms utifrån faktorer som omvärld, strategisk förmåga, 
förväntningar och syfte (Johnson et al, 2006, s. 17). Omvärldsanalys är en av hörnstenarna i 
det strategiska utvecklingsarbetet. Genom att relatera omvärlden till företaget skapas 
förutsättningar att kunna bedriva företaget mot de uppsatta målen (Porter, 1998:1, s. 3). I 
genomförandet av en omvärldsanalys går det att dela upp omgivningen i tre steg: makro, 
sektor och marknad. Dessa tre steg återfinns inom den första fasen av strategiarbete, 
positionering, och utgör externa faktorer vilka påverkar ett företag. (Johnson et al, 2006, s. 64-
5) 
 

3.2.1.1 Externa faktorer 
Den makroekonomiska omgivningen och de faktorer som spelar in har diskuterats och 
behandlats av framförallt Johnson med kollegor (2006, s. 65-8). Den modell forskarna 
presenterar, PESTEL, berör faktorerna; politik, ekonomi, samhälle, teknologi, miljö och lagar. 
En analys av key drivers of change, de faktorer som driver utvecklingen av industrin, sektorn 
eller marknaden framåt bör genomföras (Johnson et al, 2006, s. 69-71). Faktorer som 
stordriftsfördelar eller nya möjligheter för outsourcing. Porter visar i sin bok Competitive 
Advantage of Nations en modell som förklarar hur vissa länder kan erhålla internationella 
konkurrensfördelar på grund av en hög grad av nationell konkurrens. Utifrån de uppgifter och 
som finns tillgängliga skapas scenarion där möjliga makroekonomiska händelser ställs 
gentemot företagets agerande och på vilket sätt det skulle påverkas. (Porter, 1998:2, s. 71-4) 
Nästa steg i positioneringsarbetet berör den industri eller sektor företaget befinner sig i. För 
att enklare göra situationen överskådlig används vanligen en modell vilken benämns Five 
forces och diskuterar fem olika faktorer som kan utgöra hot för företaget. Förhandlingskraft 
från leverantörer och kunder, nya aktörer på marknaden, ersättningsprodukter och 
konkurrenter är vad som bör analyseras enligt Porters modell. (1998:1, s. 5) 
 

3.2.1.2 Interna faktorer 
I samband med en omvärldsanalys skall en grundlig utvärdering av den egna företaget 
genomföras. Detta medför att företaget måste identifiera de resurser och kompetenser som är 
unika. Andra diskussioner bör föras huruvida företaget kan effektivisera 
produktionsprocessen för att sänka kostnader, detta innefattar stordriftsfördelar, 
leverantörskostnader, erfarenhet och processdesign. Genom att lyfta fram de förmågor 
företaget besitter möjliggörs konkurrensfördelar. Fördelar för konkurrens är starkare ju 
svårare de är för konkurrenter att kopiera, det kan handla om spetskompetens inom ett ämne 
genom forskning och utveckling. (Ashton, 2005, s. 31)  
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Andra organisatoriska faktorer ett företag måste ha klart för sig är hur de värdeskapande 
processerna inom företaget är konstruerade och var de sker. Den specifika del av kedjan där 
värde skapas måste identifieras om processer skall kunna effektiviseras. (Weinstein & Barrett, 
2007, s. 333) Vidare interna analyser bör beröra hur stretching bedrivs, det vill säga i vilken 
utsträckning de kunskaper som finns i företaget utnyttjas. Här ligger stort fokus på huruvida 
företaget genom de befintliga förmågorna skulle kunna utöka sitt produktionsspektrum. 
Begreppet den lärande organisationen bygger på hur väl ett företag tänjer sina förmågor för att 
skapa en dynamisk organisation som ständigt kan utvecklas i linje med de förmågor 
organisationen värderar. (Chinowski et al, 2007, s. 28) 
 
De intressenter som finns representerade i företagets omvärld beskrivs som personer eller 
organisationer vars förväntningar företaget skall arbeta mot att uppfylla samtidigt som 
företaget är beroende av dem. Ägarna är vanligtvis bland de viktigaste intressenterna i ett 
företag. Företag bör trots detta se över vilka interna och externa intressenter som påverkas av 
de beslut som tas i företaget och i vilken mån de har möjlighet att påverka. (Johnson et al, 
2006, s. 179) Den organisatoriska kulturen bör likväl analyseras och är ofta förankrad i de 
grundläggande förmodanden företaget är skapat på. Företagskulturen och det beteende 
företagets anställda uppvisar är vanligtvis sammankopplade och blir än mer viktiga på 
marknaden. (Pratt, 2001, s. 13) 
 
Företag i tillväxt siktar ofta på finansiell utveckling och lägger därmed lite fokus på hur de 
strategiska målen som går i linje med företagets vision hanteras. Företag som är i en 
tillväxtfas bör använda sig av tydliga roller, tydlig och rak kommunikation och en stark 
koppling mellan verksamheten och den underliggande strategin. (Ariyachandra & Frolick, 
2008, s. 119) 
 

3.2.2 Strategiska val 
Utifrån den position företaget befinner sig i och de faktorer inom och runt det som påverkar 
skall val av strategi göras. Detta inkluderar bland annat val av positionering på marknaden, 
differentiering, samarbete med andra aktörer. Strategiska val som kan förväntas ha stor 
inverkan på marknaden och som konkurrenter väntas reagera på, bör göras med dessa 
potentiella reaktioner i åtanke. Utifrån de strategiska riktlinjer företaget har bestäms hur 
företaget skall agera, beroende på marknadssituation och/eller marknadsutveckling. (Johnson 
et al, 2006, s. 235-6) De strategiska val som behandlas här utgår från intern strategiutveckling, 
med andra ord genom organisk tillväxt. Av stor vikt i de strategiska valen är det faktum att de 
måste kommuniceras till samtliga personer som är involverade i företaget. De strategiska val 
som gjorts måste motiveras till de anställda och de måste visa på hur företaget skall nå sina 
mål och sin långsiktiga strategiska målsättning. (Eriksson, 1992, s. 105) 
 

3.2.3 Verkställande 
Efter de strategiska valen gjorts återstår implementeringsfasen. Här sätts planerna i verket 
samt att de kommuniceras till berörda målgrupper. Under hela verkställandeperioden ska 
företaget kontinuerligt stämma av strategierna med händelsegången. (Johnson et al, 2006, s. 
17) Återigen är kommunikationen den viktigaste beståndsdelen i verkställandefasen. Genom 
att ledningen kommunicerar den information som skall fördelas på ett förklarande skapas 
förståelse för hur implementeringen skall genomföras. (Baron, 204, s. 13) 
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Utvärdering av både positiva och negativa aspekter bör ske kontinuerligt under hela det 
strategiska arbetet för att ingen kunskap skall gå förlorad. (Hines, 2006, s. 21) Huvudmålet 
med omvärldsbevakning är således att öka förmågan att agera proaktivt eller reagera fort på 
förändringar i omvärlden samt arbeta mot flexibilitet i beslutsprocessen. (Albright, 2004, s. 
40) 
 

3.2.4 Affärsidé  
Det första ett företag bör göra är att upprätta en affärsidé. Idén bör beskriva i grova ordalag 
syftet med företaget. Affärsidén kan vara vid och behöver inte på något vis vara konkret. 
(Valenzuela, 2007, s. 60) Det är också ett sätt att kommunicera företagets identitet till de 
intressenter som finns (Peyrefitte & David, 2006, s. 296). Genom att ha en väl genomtänkt 
affärsidé kan ett företag även visa medvetenhet om exempelvis miljö- eller etik- och 
moralfrågor (Peyrefitte & David, 2006, s. 300). I utformandet av affärsidén bör därför de 
externa intressenterna hållas i åtanke. Affärsidén bör konstant finnas i bakgrunden då all 
verksamhet och alla beslut i företaget skall tas. (Murrow, 2005, s. 40) Det har visat sig att en 
affärsidé ledningen är nöjd med som samtidigt är väl införstådd bland personalen återfinns 
ofta i framgångsrika företag (Bart & Baetz, 1998, s. 848).  
 
En annan viktig aspekt av ett företags affärsidé är att det inte får blandas ihop med resultat. En 
affärsidé skall förklara syftet med företaget och inte resultatet av detsamma. En affärsidé är 
inte att exempelvis skapa mervärde för intressenterna. Mervärdet skall istället vara ett resultat 
av syftet. (King & Rigby 2005, s. 10) Finlay (1994, s. 71) och Bart och Baetz (1998, s. 845-6) 
menar att mål inte skall involveras i affärsidén. I undersökningen visar författarna att de 
företag som haft finansiella mål i sin affärsidé har presterat under de som besitter en affärsidé 
som domineras av mjuka värden. Undersökningen visar vidare att anställda känner minskad 
flexibilitet och hämmad kreativitet då finansiella mål involveras i affärsidén. 
 

3.2.5 Vision 
När en vision skall tecknas ner bör den vara uppnåbar (Valenzuela, 2007, s. 61). Till skillnad 
från affärsidén som är nutidsbaserad är visionen inriktad på framtiden, ofta en period på 
mellan tre och tio år. Visionen skall även vara väl kommunicerad till intressenter, såväl 
externa som interna, och skall kunna användas som motiv till beslut som skall tas. (Brown, 
1998, s. 18) Visionen är något som bör användas som stöd kontinuerligt i beslutsprocesser 
och fyller inget syfte att endast användas som en estetisk attiralj för företagen. Visionen bör 
genomsyra hela företaget och det är upp till ledningen att presentera den, samtidigt som 
möjlighet måste ges till alla företagets medarbetare att diskutera och kommentera den. 
(Finlay, 1994, s. 71) Reeve (2006, s. 17) menar att människor vill vara involverade i 
betydelsefullt arbete där det strävas mot något, snarare än ett företag som arbetar rutinmässigt. 
 
En studie av Hamel och Prahalad (1990) visar att många framgångsrika företag i inledningen 
har en vision eller målsättning vilken då kräver långt mer resurser och kompetenser än vad 
som finns i företaget. Genom att placera fokus långt fram emot nästan orealistiska mål skapas 
en atmosfär inom företaget som konstant strävar emot att uppnå den långsiktiga visionen. 
Denna typ av kontinuerligt arbete har skapat framgång för en lång rad företag. (Hamel & 
Prahalad, 1990, s. 39) Det är viktigt att den långsiktiga strategiska avsikten är flexibel och 
uppmuntrar medarbetare inom organisationen att inte bara leverera, utan leverera utöver 
förväntan (Hamel & Prahalad, 1990, s. 42).  
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Genom att bestämma en långsiktig strategisk avsikt för företaget skapas en obalans mellan 
tillgängliga resurser och det som krävs för att nå den avsikten. Det tillfaller då ledningen att 
skapa nya fördelar genom att fokusera sina insatser på företagets position idag och hur den 
närmsta tiden kan komma att utvecklas. De insatser som genomförs operativt måste vara i 
linje med den långsiktiga avsikten. Det är inte specifikt vad som görs dagligen som är viktigt 
utan att dessa aktiviteter är ett steg på vägen mot den långsiktiga avsikten. En viktig del i detta 
är att finna sätt att använda de nuvarande resurserna för att skapa ytterligare fördelar (strech). 
Ett sätt att sträva mot en långsiktig avsikt att är upprätta utmaningar vilka personalen aktivt 
kan ta del av för att konkretisera processen och visa vilken roll de har. Forskning visar att de 
anställdas vilja att bidra till processen kan innebära en stor kostnadsbesparing för företaget, 
vilket talar för att föra en god personalpolitik. (Hamel & Prahalad, 1990, s. 42-3,45-6) 
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3.3 Interna aspekter 
I följande avsnitt redogörs för företagsteorier rörande interna aspekter. Fokus placeras på 
hur företag skall identifiera de förmågor de besitter samt hur de bör arbeta för att etablera en 
flexibel organisation. 
 

3.3.1 Strategisk förmåga 
Den strategiska förmågan för ett företag kan användas för att hantera förändringar i 
omvärlden och skapa framgång. Förmågan att kunna anpassa företaget till en marknad som 
ständigt förändras är viktigt för att överleva i ett påfrestande affärsklimat. (Wang et al, 2007, 
s. 31, 35) Sett genom det perspektivet skapas konkurrensfördelar genom att arbeta med 
resurshantering uppströms istället för nedströms. Därför är det viktigt att slå fast vad företaget 
gör bäst och vilka dess svagheter är. Ett företag måste svara på de möjligheter som finns på 
marknaden, men alltid relatera till dess egen förmåga att uppbåda de nödvändiga resurserna. 
Ett företags resurser är svåra att förändra, vilket kan medföra svårigheter för företag att 
förändra dess situation. Detta beror på att det kan vara svårt att bygga nya kompetenser på 
kort tid. Ett gott rykte bland kunder eller unik kunskap om företaget kan vara svårt att 
generera. (Teece et al, 2001, s. 334-5) 
 
Med dessa aspekter i åtanke växer några specifika åtgärder fram: identifiera företagets unika 
resurser, slå fast på vilken marknad de skapar mest nytta för företaget och besluta på vilket 
sätt de positiva effekterna från resurserna bäst kan nyttjas. (Teece et al, 2001, s. 336) Genom 
att betrakta företaget från ett resursbaserat perspektiv placeras stor vikt vid att finna sätt att 
använda företagets viktigaste resurser (Yalcinkaya et al, 2007, s. 65-6). Wang (2007, s. 35-6) 
argumenterar att ett företags förmåga alltid utgår ifrån de resurser som finns inom företaget. 
Det resursbaserade synsättet framhäver även vikten av att förvärva kompetenser, hantera 
abstrakta resurser och etablera ett lärande företag. Resurser präglas ofta av företag. och kan 
därför vara svåra att efterlikna menar Teece med kollegor (2001, s. 337-9). Samma författare 
beskriver kärnkompetenser som kompetenser vilkas relativa betydelse formas av hur de 
förhåller sig till konkurrenters kompetenser samt hur svåra de är att kopiera.  
 
De processer och aktiviteter som tillsammans skapar ett företags strategiska förmåga är ofta 
svåra att efterlikna (Teece et al, 2001, s. 349). För att bibehålla en konkurrensfördel krävs det 
att den strategiska förmågan är flexibel nog att kunna anpassa sig till nya 
marknadsförhållanden. Ett sätt att åstadkomma detta är att kontinuerligt anpassa resurser, 
kompetenser och kunskaper i verksamheten. Detta är genomförbart genom ett adaptivt 
strategiarbetet där resurser konstant kan omplaceras till platsen de gör mest nytta. (Yalcinkaya 
et al, 2007, s. 63) Även Wang (2007, s. 36) förespråkar en flexibel strategi för att hålla 
företagets förmåga dynamisk. Ett aktivt arbete för flexibilitet skapar konkurrensfördelar och 
mer dynamik i företagets förmåga (Yalcinkaya et al, 2007, s. 66)  
 
I slutändan är det en blandning av ovanstående faktorer som utgör slutprodukten/tjänsten och 
avgör hur väl den står sig på marknaden. Några kriterier för att en resurs eller kompetens ska 
bidra väl till den strategiska förmågan är att de ska vara unika, svårreplikerade och vara till 
nytta för kunden. För att kunna kopiera ett företags strategiska förmåga krävs att en grundlig 
förståelse av strukturen, organisationen och hur företagets styrs etableras. Processen kan vara 
både tidsödande och ekonomisk svårvärderad. (Teece et al, 2001, s. 341) Resurser och 
kompetenser är viktiga beståndsdelar i företagets processer och dess position som tillsammans 
påverkar den strategiska förmågan. (Yalcinkaya et al, 2007, s. 65) 
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Inom begreppet processer återfinns bland annat hur företaget organiserar värdeskapande 
mellan avdelningar, hur utbildning går till och hur företaget arbetar med extern integrering. 
Utbildning är ett viktigt sätt att kontinuerligt arbeta med att bibehålla dynamiska förmågor 
(Teece et al, 2001, s. 344-5). Processen vilken berör hur utveckling av nya produkter går till 
väga, kan påverka kostnader, tid till marknad och kvalitet kraftigt (Teece et al, 2001, s. 341). 
För att medge en hållbar utveckling av företaget är det även viktigt att knyta företagets 
förmågor till utvecklingen av nya produkter (Yalcinkaya et al, 2007, s. 63). En studie visar att 
ett företags förmåga att prestera på marknaden och dess grad av innovation är korrelerat med 
hur dynamiska dess strategiska förmågor är. Studien är dock begränsad till de resurser och 
förmågor som undersöktes samt till kontexten i vilken studien genomfördes. Resultatet kan 
dock ses som en fingervisning om vikten av att etablera ett flexibelt företag vad gäller 
resurshantering och strategisk förmåga. (Yalcinkaya et al, 2007, s. 85)  
 

3.3.2 Personalens talang 
Kraven på arbetskraft och personal ökar ständigt med tiden och skapar därmed nya 
utmaningar för företag. Nya företag tar talangfull personal från andra, den ekonomiska 
marknaden är mer komplex och företag expanderar på nya sätt. (Ashton & Morton, 2005, s. 
28) Industrier inom samtliga branscher blir mer komplexa och kräver mer och mer från 
personalen vilket gör att personalen blir en viktig konkurrensfaktor (Heid & Murphy, 2007, s. 
28) Ett sätt för företag att hantera dessa nya förutsättningar är att bedriva talang management. 
(Ashton & Morton, 2005, s. 28) I stort handlar konceptet om att hantera personalens talanger 
på ett sådant vis att de på bästa sätt bidrar till företagets hållbara utveckling. Det är viktigt att 
identifiera vilken potential samtliga i personalen har samt dra lärdom av förflutna med avsikt 
att förbättra företagets sammantagna prestation. (Ashton & Morton, 2005, s. 30)  
 
Vissa forskare menar att det numera är genom personalen och dess kompetenser som hållbara 
konkurrensfördelar kan skapas (Olian et al, 1998, s. 20). Ett första steg är att koppla 
definitionen av talang mot den befintliga strategin för att åskådliggöra vilka förmågor som 
efterfrågas och vad som värderas högst just nu. Detta medför även att definitionen ska vara 
flexibel nog att kunna anpassas till förändringar i strategin, för att undvika en misspassning. 
Då marknaden kräver förändringar i den strategiska inriktningen bör även definitionen av 
talang justeras. (Ashton & Morton, 2005, s. 30) Hur identifieras då varje individs talang och 
hur underlättas processen att ta del av dessa talanger för företaget? En första åtgärd är att 
skapa en organisation som stödjer tanken på att alla kan bidra med något. Det är viktigt att 
placera de personer som har de mest betydelsefulla kunskaperna på rätt plats, etablera en 
struktur som tydligt visar vem som ansvarar för vad samt kontrollera att samtliga uppgifter 
genomförs. I övrigt krävs ett system i hela företaget vilket tar ett allomfattande perspektiv till 
att långsiktigt anpassa företaget till nya förhållanden. (Ashton & Morton, 2005, s. 30) 
 
För att lyckas med att införa ett system för talang management krävs att det integreras med 
strategier, personalpolicys och att det har stöd från toppen av hierarkin till de lägsta nivåerna. 
Med andra ord innebär det att frågor som rör talang inkluderas i strategin genom hela 
verksamheten. (Ashton & Morton, 2005, s. 31)  
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3.3.3 Företagsidentitet 
En annan metod som stärker ett företag inifrån är att bygga en stark identitet att signalera utåt. 
Genom att kommunicera en uppsättning värderingar och kulturella aspekter vilka kunder eller 
potentiella anställda kan relatera till, genereras ett värdefullt verktyg för att skapa 
konkurrensfördelar. (Melewar et al 2005, s. 59) Vad gäller personal är det allt viktigare för 
arbetsgivare att locka till sig kompetenta individer eftersom efterfrågan ständigt ökar och de 
kan utgöra en viktig konkurrensfördel (Heid & Murphy, 2007, s. 28).  
 
Speciellt några aspekter skapar en företagsidentitet och bör diskuteras för att bäst kunna 
hantera den bild som skapas. Hur företaget kommunicerar externt och internt är en viktig 
aspekt. En annan betydelsefull del av den interna kommunikationen är att skapa samförstånd 
och enighet, medan den externa kommunikationen främst syftar till att visa upp en positiv bild 
av företaget samt stärka banden med kunder och intressenter. Företagsidentitet kan även 
skapas genom att visa upp en visuell bild av företaget. Denna bör indirekt skilja företaget från 
andra företag, skapa en känsla av kvalitet, och visualisera de värderingar som finns i företaget. 
Denna bild av företaget kan konkretiseras av allt från kläder och logotyper till medarbetarnas 
beteende och engagemang. (Melewar et al 2005, s. 62-4)  
 
Kulturen i företaget är ytterligare ett verktyg för identitetsskapande. Kulturen utgör en 
hörnsten vid identitetsskapande och är ett sammanfattande uttryck för den samlade 
uppsättningen av värderingar, praxis och rådande paradigm inom företaget. Kulturella 
aspekter kan användas för att uppmana medarbetare att arbeta i samma riktning och bör vara i 
linje med det övergripande syftet med företaget. (Melewar et al 2005, s. 64-5) 
Företagsbeteende berör hur ledningen lyckas styra personalen mot önskad riktning. Valet av 
struktur på företaget bör spegla den identitet företaget vill visa upp. Om företaget exempelvis 
vill kommunicera öppenhet till sina intressenter bör strukturen återspegla det genom en platt 
hierarki och öppen kommunikation. Strategin är en naturlig del av företagsidentiteten då den 
konkretiserar målsättningar och åskådliggör vad som skall göras. Samtliga berörda aspekter 
har gemensamma nämnare och bidrar till att en starkare företagsidentitet skapas. (Melewar et 
al, 2005, s. 64-6) I en studie av Melewar och kollegor (2005, s. 76) framgår det att företagare 
anser att en stark identitet bidrar till att stärka band med leverantörer, investerare och kunder, 
öka motivationen och förenkla vid ny personal rekryteras.  
 

3.3.4 Business Performance Management 
BPM är ett system som tar hänsyn till samtliga delar av företaget med avsikt att uppfylla dess 
objektiv. Genom att använda BPM underlättar företaget sin strävan att nå de uppsatta 
strategiska målen och stödja ledarskapet som krävs genom hela processen. BPM utgörs av 
fyra huvuddelar; skapa strategi, planera, övervaka och analysera samt rätta identifierade fel. 
En övergripande målsättning med att använda BPM är att optimera värdeskapande genom 
hela organisationen och skapa goda förutsättningar att möta konkurrensen. För att lyckas med 
implementeringen av systemet krävs dock att de viktigaste aspekterna som påverkar processen 
identifieras och används i linje med strategin. (Ariyachandra & Frolick, 2008, s. 113-5) 
Freidig (2004, s. 7) argumenterar för betydelsen av att ha en person som driver en fråga 
framåt och uppbådar stöd genom företaget. Inom samma område är det viktigt att skapa en 
uppfattning av vilka eller vad som talar emot en viss BPM-lösning för att snabbt finna en 
lösning. Ett sätt att genomföra detta är att använda ett öppet informationssystem som ger 
samtliga tillgång till samma information, vid samma tidpunkt. Det är även av stor betydelse 
att ledningen visar stöd för aktiviteterna och därigenom skapa enighet bland medarbetarna.  
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Slutligen krävs även en väl avvägd mix av motiverade personer och övriga resurser för att 
skapa goda förutsättningar för framgångsrik implementering av systemet. Samtliga delar av 
processen att använda BPM kräver lagarbete och teknisk kunskap. I övrigt blir slutresultatet i 
regel mer tillfredställande om slutkundernas önskemål och preferenser vävs in i systemet. 
Sammantaget måste BPM tydligt kunna knytas till strategin och därigenom konstant anpassa 
och implementera den. Utfallet kan då bli fördelaktigt samt öka kapaciteten för företaget. 
Systemet kan användas för vägledning och motivation. (Ariyachandra & Frolick, 2008, s. 
115-9) 
 

3.3.5 Lärande organisation 
Att etablera en lärande organisation är ett omfattande projekt som kan vara både kostsamt och 
tidskrävande, men de potentiella fördelarna är många. Genom att ständigt arbeta proaktivt, 
leta ny kunskap och nya sätt att omsätta den i praktiken kan företaget bättre möta marknadens 
efterfrågan. (Chinowsky, 2007, s. 28) En övergripande målsättning med att etablera en 
lärande organisation är därmed, likt BPM (Ariyachandra & Frolick, 2008), byggande av en 
stark företagsidentitet (Melewar et al, 2005), talangutveckling (Ashton & Morton, 2005, Heid 
& Murphy, 2007) och utveckling av strategisk förmåga (Teece et al, 2001, Yalcinkaya et al, 
2007), att generera konkurrensfördelar och bygga ett företag som kan anpassa sig till ändrade 
förutsättningar.  
 
En lärande organisation är summan av en serie aktiviteter inom organisationen. Kärnan inom 
konceptet är individen. Det är av stor vikt att individer på samtliga platser inom 
organisationen engagerar sig och bidrar till lärandet. Ledningen har en viktig uppgift att fylla, 
då ett stöd för de lärande processerna krävs genom hela företaget. (Chinowsky, 2007, s. 29-
30) Utbildning är ett sätt att utrusta personalen med verktyg att öka prestanda och kvaliteten 
inom företaget. Därigenom förbättras förutsättningarna att behålla kunskap i hela 
organisationen. (Chinowsky, 2007, s. 28) Sammanfattningsvis syftar samtliga delar inom den 
interna teorigenomgången till att förbättra ett företags förutsättningar gentemot dess 
omgivning och dess konkurrenter genom att arbeta med aspekter i den egna organisationen.  
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3.4 Externa aspekter 
Följande avsnitt berör externa aspekter företag bör hålla sig uppdaterade om. Första delen 
behandlar omvärldsbevakningen och följs av teorier gällande analys och planering. Dessa 
områden knyts till tidigare nämnda teorier vilka berör affärsidé och vision. 
 

3.4.1 Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning inbegriper hur extern kommunikation som kan påverka företagets 
beslutsprocess kommuniceras internt (Albright, 2004, s. 40). Processen berör hur information 
betraktas och hur den eftersöks (Choo, 2001) Intresset för studier rörande ämnet och 
utnyttjandet av detsamma har mellan åren 1997 och 2006 ökat inom den företagsekonomiska 
genren (Jourdan et al, 2008, s. 121). Omvärldsbevakning ligger till grund för det som senare 
slutar i en analys av den rådande situationen i företagets omgivning. För att kunna agera 
proaktivt och framgångsrikt bör omvärldsanalysen inbegripa en process där omvärldens 
påverkan på verksamheten effektivt utvärderas (Albright, 2004, s. 39).  
 
Via bevakningen kommer företaget att kunna utvärdera de interna styrkorna och svagheterna 
gentemot de externa möjligheterna och hoten. I de fall då omvärlden och den dynamik som 
där råder är väl dokumenterad kan en ordentlig SWOT-analys genomföras. Många företag 
genomför SWOT-analyser utifrån de kompetenser och resurser som finns, men utan att ställa 
dem i förhållande till det externa klimatet. Genom att ha en väl avvägd bevakning av 
omvärlden ges möjlighet att kontinuerligt svara på de utmaningar som existerar eller kommer 
att uppstå. (Albright, 2004, s. 40)  
 
Innan omvärldsbevakningen initieras bör företaget, beroende på resurser som tid och 
monetära tillgångar, eller båda, se över vilka frågor som anses vara viktigast för företaget. Då 
mindre företag har mindre resurser att spendera på omvärldsbevakning är det än viktigare att 
rama in de frågor som företaget bör fokusera på. (Hines, 2006, s. 19, Matthews & Scott, 1995, 
s. 35) Ett enkelt sätt är att förbereda processen är att ställa relevanta frågor. Detta kommer att 
leda till att informationssökningen inte spretar. (Albright, 2004, s. 42) I företag är det visat att 
ju större osäkerhet som råder på marknaden och ju mer dynamisk marknad företaget befinner 
sig på, desto mer tenderar små företag att tumma på det strategiska arbetet med 
omvärldsbevakning, analys och planering (Matthews & Scott, 1995, s. 48). Företagen bör 
kunna identifiera specifika områden men även vidhålla betydelsen av samverkan mellan olika 
faktorer och aktörer i omvärlden, som exempelvis leverantörer eller konkurrenter (Albright, 
2004, s. 40).  
 
Bland de utmaningar som bevakningen medför återfinns svårigheter att se tendenser i 
företagsklimatet och utveckling av marknader och sektorer (Hamel & Prahalad, 1990, s. 43-
5). Genom en effektiv bevakning kan företaget identifiera problem redan innan de uppstår 
vilket borgar för ett adaptivt strategiskt arbete. Företag i branscher där teknologin är relativt 
statisk bör exempelvis arbeta med omvärldsbevakning med annan fokus än tjänsteföretag. 
Detta för att det tar lång tid att genomföra förändringar i en statisk bransch. Dessa bör 
dessutom arbeta med en bredare bevakning för att garantera den egna positionen. Det har visat 
sig att de företag som bedriver en omvärldsbevakning som fokuserar på händelser eller 
tendenser som ligger i linje med företagets långsiktiga mål, vision och strategiska plan att nå 
dit, uppvisar bättre resultat än de som inte arbetar på liknande sätt. (Yasai-Ardekan & 
Nystrom, 1996, s. 200-1, Jennings & Lumpkin, 1992, s. 792) 
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Bevakningen bör rikta in sig på flera olika delar av omvärlden där den mest självklara är den 
sektor företaget befinner sig i. Här genomförs bland annat bevakning av leverantörer, 
konkurrenter och samarbetet mellan olika aktörer, vilket ger en bild av hur sektorn är 
uppbyggd och vilka trender som råder. (Albright, 2004, s. 41) Med jämna mellanrum bör en 
bredare bevakning av de olika aspekterna i PESTEL-modell genomföras (Johnson et al, 2006, 
s. 65-8). Aspekterna utgörs av politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljöfrågor samt 
vilka lagar och förordningar som påverkar organisationen. Politiska frågor innefattar 
exempelvis hur skattesatser sätts eller dylikt, ekonomiska faktorer är exempelvis inflation och 
börskurser, sociala faktorer berör arbetslösheten och demografiska skiftningar, teknologiska 
inbegriper de framsteg som påverkar företaget, antingen direkt för ett producerande företag, 
eller indirekt genom förenklade arbetsmetoder för exempelvis tjänsteföretag. (Albright, 2004, 
s. 41-2) Även miljöfrågor, exempelvis hur företag tar CSR i beräkning i det dagliga arbetet 
och avslutningsvis legislativa faktorer som rör de lagar och restriktioner som påverkar 
företaget utgör delar av modellen. (Johnson et al, 2006, s. 65-8).  
 
Den form av omvärldsbevakning som är mest använd är mediebevakning. Detta sker enkelt 
och vardagligt genom att läsa tidningar, lyssna på radio eller titta på TV. Andra sätt är 
nätverksträffar, kundkontakter med mera. Word-of-mouth är en källa av information som inte 
bör förbises då mycket branschrelaterad information sprids på detta sätt. Detta är vanligen 
sättet de första varningarna om förändringar i omvärlden distribueras. Efter detta följer 
pressreleaser eller nyhetsbrev då informationen vanligen bekräftas. Att agera utifrån 
nyhetsbrev eller releaser kan dock vara för sent då företaget redan har påverkats av det som de 
berättar. Omvärldsbevakningen kan genomföras av olika delar av företaget genom 
interaktioner med omvärlden. Det är dock ledningen som bestämmer hur bevakningen skall 
bedrivas. (Albright, 2004, s. 44) Företaget bör ha i åtanke att alltför bred spridning på 
informationen medför att relevant information kan försummas då informationsutbudet blir för 
brett.  
 
Genom att ha en sökmotor som skannar Internet efter vissa sedan tidigare utvalda ord kan 
webbaserade artiklar som berör det önskade ämnet identifieras. Exempel på detta kan vara att 
använda sökordet skyltar om företaget är aktivt inom marknadsföring. Omvärldsbevakning 
fyller dock inte en stor funktion såvida inte informationen behandlas och analyseras korrekt 
(Albright, 2004, s. 40). 
 

3.4.2 Omvärldsanalys 
Den information som har hämtats in bör dock hanteras innan den kan fungera som underlag i 
beslutsfattande. Att endast överösa personer i beslutspositioner med information om 
omvärlden resulterar sällan i något positivt beslutsunderlag. Den insamlade informationen 
måste komma in i organisationen och det är nödvändigt att det finns personal som kan hantera 
och sammanställa informationen i syfte att använda den som beslutsunderlag. Om 
omvärldsbevakningen inte ger svar på de viktigaste frågor eller om det helt enkelt har uppstått 
nya frågor under tiden bör bevakningsprocessen genomföras igen. (Albright, 2004, s. 42) 
Utifrån den information som erhållits bör företaget lägga upp en prognos över hur situationen 
kommer att se ut framöver. Vanligtvis lägger företag upp strategier utifrån tron att framtiden 
kommer se ut som det förflutna. Att prognostisera framtiden betyder inte att företaget skall 
göra en exakt plan över ett scenario utan snarare flera olika alternativ för möjliga vägar 
marknaden kan ta. Även om prognostiseringen inte ger en exakt bild av det faktiska utfallet 
öppnar den ögonen hos ansvariga genom att ställa krav på alternativa strategier och resulterar 
i en ökad flexibilitet för företaget. Genom bevakningen skall även key drivers of change 
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identifieras. Genom dessa key drivers kan företaget se åt vilket håll utvecklingen är på väg. 
Detta kan genomföras genom att ställa historisk utveckling emot det som sker på marknaden 
och i omvärlden. Utifrån det material som tagits fram ges också alternativa tillvägagångssätt 
för att möta de möjliga utfallen. Till skillnad från mindre branschrelaterade faktorer som kan 
påverka ett företag, syftar key drivers of change till faktorer som ändrar förutsättningar för 
marknader och segment i stort som exempelvis ny revolutionerande teknik eller pensionering 
av stora årskullar. (Hines, 2006, s. 20-1)  
 
Nästa del av omvärldsanalysarbetet fokuserar på hur dessa prognoser skall knytas an till 
visionen i företaget. Det räcker inte att prognostiseringsarbetet är kopplat till visionen, även 
affärsidén, målen på kort och medellång sikt, resurser och kompetenser inom företaget bör 
beaktas. För att det skall räknas som en fördel att ha prognostiserat omvärlden bör företaget 
ha förmågan att arbeta i avsedd riktning samt identifiera den mest eftersträvansvärda 
prognosen. Detta kommer att skapa möjligheter att arbeta mot visionen utifrån nära liggande 
prognoser. (Hines, 2006, s. 21) 
 
Planeringsfasen bryter ner arbetet mot visionen i mindre delar. Nu bör företaget också ställa 
vad som kan hända, de olika prognoserna, mot det företaget vill skall hända, visionen. En 
analys av hur stort gapet mellan de två är kommer leda till en plan över hur arbetet för att 
överbrygga detta gap skall genomföras. Bättre information kommer leda till mer 
välgrundande beslut då det gället överbryggandet av gapet, även om beslutet blir att inte göra 
några förändringar. I detta fall har informationsinsamlingen fungerat och resulterat i att 
ingenting bör göras, vilket i sig också är ett strategiskt beslut. Genom utvecklingen av olika 
alternativa strategier och osäkerhetsplaner kan företaget agera flexibelt i sitt arbete samtidigt 
som ett visionsbaserat strategiskt arbete kan upprätthållas. En viktig aspekt är att inte endast 
fokusera på det alternativ som anses vara mest önskvärt utan även ge utrymme för mindre 
gynnsamma alternativ. Genom att arbeta på detta sätt skapas en stabil men flexibel grund att 
stå på vilket förbereder företaget på alternativa framtider. (Hines, 2006, s. 21) 
 

3.4.3 Från omvärldsanalys till strategiskt handlande 
Nästa fas är genomförandefasen. Genom att kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning, 
omvärldsanalys och omsätta det i företaget, visar ledningen på ambitioner att effektivisera 
företaget och göra det mer flexibelt. På så vis kommer personalen lära sig arbeta med snabba 
förändringar i företaget på grund av exempelvis konjunkturfluktuationer. Att ha ett företag 
som snabbt kan anpassa sig ses som ett krav för att lyckas idag. (Hines, 2006, s. 21) När 
planerna skall omsättas i agerande handlar stor del om kommunikation och genom vilka 
kanaler den bearbetade informationen sprids. (Albright, 2004, s. 42) Under hela det 
strategiska arbetet bör det kontinuerligt utvärderas och positiva och negativa aspekter lyftas 
fram för att ingen kunskap skall gå förlorad. (Hines, 2006, s. 21) Huvudmålet med 
omvärldsbevakning är således att öka förmågan att agera proaktivt eller reagera fort på 
förändringar i omvärlden och arbeta mot att vara flexibel i beslutsprocessen. (Albright, 2004, 
s. 40) Information om omvärlden och de rådande förhållanden som gäller är till liten nytta 
såvida de inte analyseras. Utifrån den omvärldsanalys som presenteras måste detta kopplas till 
den situation och de förmågor företaget besitter. Genom att koppla den aktuella situationen 
och marknadspositionen till analysen kan företaget erhålla fördelar gentemot konkurrenterna.  
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3.5 Teoretisk matris 
Den teoretiska referensramen har hittills redogjort för två olika huvudfåror vilka berör olika 
områden. Den ena fokuserar på de interna aspekterna och den andra på de externa. För ett 
företag är det en nödvändighet att båda sidorna av den teoretiska referensramen tas hänsyn 
till. När matrisen skapades fanns det därför ett behov att grafiskt visa hur mycket tid, resurser 
och fokus som lades på respektive dimension. Det ledde till att x-axeln benämndes som intern 
fokus och y-axeln som extern fokus. Då dessa två dimensioner kombineras uppstår en 
samstämmighet mellan internt och externt. Detta är målsättningen med strategiskt planerande 
och ett sätt att undvika strategisk drift (ett tillstånd då företagets strategiska position inte 
används optimalt och/eller att information om omvärlden saknas eller används ofördelaktigt).  
 
Nästa steg var att skapa en fyrafältsmatris utifrån de två axlarna, vilken inrymmer fyra 
kategorier av företag. Kategorierna fungerar som riktmärken var ett företag befinner sig idag 
och visar därmed även inom vilka områden åtgärder bör implementeras. Exempelvis genom 
att slå fast att en organisation befinner sig i det nedre högra hörnet (en hög intern fokus) blir 
en följd att rekommendera att det företaget placerar mer fokus på marknadsrelaterade frågor i 
framtiden. En balans mellan de båda dimensionerna är målsättningen. Därigenom har denna 
matris som huvudsyfte att fungera som ett visuellt analysverktyg. Genom att analysera var ett 
företag positionerar sig själv kan riktlinjer för fortsatt utveckling skapas och strategisk drift 
undvikas. 
 

 
Figur 3, Bohman-Landgrens Matris  

 
Mer specifikt döljer sig samtliga delar av den teoretiska referensramen med intern fokus på x-
axeln. Intern fokus innebär med andra ord byggandet av företagsidentitet, hantering av 
strategisk förmåga och personalens talang, uppmuntra lärande inom företaget samt etablera 
god kunskap om vilka faktorer som är speciellt viktiga för att nå framgång när strategier 
implementeras. Vad gäller extern fokus (y-axeln), återfinns bland annat samtliga delar av 
omvärldsanalys, informationshantering och kommunikation samt SWOT-analys i förhållande 
till det externa klimatet i matrisen. Extern fokus reflekterar hur omvärldsbevakning sker, hur 
potentiella problem och hot prioriteras, hur/om prognostisering genomförs samt hur 
informationen analyseras och omsätts i praktiken. Genom att genomföra aktiviteter som är i 
linje med de teoretiska resonemang som omfattas av axlarna samt betänka hur dessa 
aktiviteter kan kombineras uppnår ett företag sin fulla potential och skapar 
konkurrensfördelar.  
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Matrisen är konstruerad för att kunna användas kontinuerligt och adaptivt med företagets 
utveckling. Detta innebär att matrisen både kan växa och krympa på både bredden och höjden. 
Exempelvis om företagets resurser ökar markant samtidigt som förmågan att bevaka 
omvärlden och omsätta den kunskapen i praktiken består oförändrad växer matrisen åt höger 
och bredden ökas (figur 4). Detta innebär följaktligen att företagets resurser i relation till dess 
externa fokus inte allokeras optimalt. Detta beror på att fokuseringen på de externa 
aktiviteterna är oförändrad. Det motsatta scenariot illustreras i figur 5.  
 

 
 

Figur 4 Figur 5  
Vad gäller figur 4 illustrerar matrisen företag med en relativt stor fokus på interna aspekter. 
För att illustrera tankegångar och risker med den figuren diskuteras nedan ett företag som för 
några år sedan producerade tjocka TV-apparater. När den nya platt-TV trenden introducerades 
lyckades företaget inte identifiera denna. Trots att företaget var specialister på att producera 
tjock-TV och använde den egna förmågan i full utsträckning, innebar trendbrottet en 
katastrof. Problematiken bestod i att de behov företaget initialt arbetade för att tillfredställa 
plötsligt minimerades. Den kraftiga fokuseringen mot att producera, vilket varit orsaken till 
framgång tidigare, förvandlades till orsaken till företaget nederlag. För lite fokus hade lagts på 
externa aktiviteter i förhållande till användningen av de interna förmågorna. Om företaget 
hade identifierat trenden i ett tidigare skede hade företaget kunna anpassa produktionen och 
utveckla produkter för att möta det förändrade behovet. Sammantaget för både figur 4 och 5, 
är risken för strategisk drift mot black hole större, jämfört med företag med en mer balanserad 
strategi.  
 
För att illustrera händelser vilka kan föranleda en utveckling enligt figur 5 ges nedan ett 
konkret exempel. Låt säga att ett företag har ambitionen att penetrera en rad nya marknader 
och fokuserar relativt mycket energi på externa aspekter. Specifikt kan detta innebära att 
företaget inte har identifierat vilka aspekter inom omvärldsbevakning som är de viktigaste. 
Detta renderar i en mängd data som endast delvis är relevant för verksamheten. Genom att 
omvärldsbevakningen i viss bemärkelse inte genererar relevant information spenderas både 
tid och resurser på en aktivitet som inte gagnar företagets syfte. Detta illustreras i figur 3 där 
stor fokus placeras på externa aspekter relativt interna aspekter, vilket leder till en obalans och 
svårigheter att nå uppsatta mål.  
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Den önskvärda utvecklingen är att marknadsinformationen och möjligheterna att omsätta den 
i praktiken (företagets externa fokus) skall växa i takt med företagets interna fokus. Därmed 
kan företaget tillfredställa marknadens efterfrågan och hålla sig uppdaterade om extern 
påverkan samtidigt som företagets förmåga används optimalt. Denna utveckling är avsedd att 
föra företaget närmare visionen och förstora matrisen i samtliga ledder. Figur 6 illustrerar att 
vision hela tiden flyttas framåt i takt med att målsättningar uppnås.  
 

 Figur 6 
 
 

3.5.1 Matrisens fyra fält 
I det nedre vänstra hörnet (black hole) återfinns den position inget företag vill befinna sig. 
Företag som återfinns inom det fältet har dålig vetskap om vad marknaden efterfrågar, vilka 
de huvudsakliga externa influenserna är samt saknar klara riktlinjer för företagets långsiktiga 
riktning. Utöver de externa faktorerna saknas även kunskap om företagets interna förmågor. 
Detta innebär att den strategiska positionen inte används på bästa sätt samt att resurser och 
kompetenser inte allokeras optimalt.  
 
Den nedre högra rutan (producer) beskriver företag som är inriktade på att prestera utifrån de 
förmågor företaget besitter. Kunskapen om resurser och kompetenser är goda, men länken till 
marknaden och de externa influenserna är bristfällig. Här är risken att företagen tappar fokus 
på vad som längre fram kommer att efterfrågas då fokus exempelvis placeras på att sälja eller 
producera så mycket som möjligt. Företag inom denna ruta riskerar att drabbas av 
Ikarossyndromet, där anledningen till tidigare framgång blir orsaken till misslyckande. Inom 
denna ruta återfinns exempelvis företag som bevakar konjunktursvängningar bristfälligt. Detta 
kan rendera i för stora inköp och för hög fokus på produktion istället för forskning och 
utveckling eller annan omdisponering av resurser.  
 
I det övre vänstra hörnet återfinns företag som har effektiva informationsinsamlingsmetoder 
men saknar förmågan att analysera informationen (collector). Företagen har grundlig kunskap 
om vad som efterfrågas, vilka trender som råder och vilka influenser som påverkar företaget. 
Här återfinns även de företag som innehar alltför mycket information och saknar förmågan att 
sortera fram det mest relevanta. Denna process är både tids- och kostnadskrävande. Genom 
den bristfälliga kopplingen till interna förmågor minskar möjligheterna till strategisk strech 
och företaget riskerar att gå miste om möjligheter. Sammanfattningsvis för collector-företagen 
saknas en god förmåga att omsätta information till handling.  
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I det övre högra hörnet bör alla företag vilja befinna sig (aligner). Dessa företag kan effektivt 
ställa de interna förmågorna mot dagens externa klimat. Arbetet bedrivs proaktivt alternativt 
snabbt reaktivt på förändringar i marknadsklimatet. En av utmaningarna är att positionera 
företaget i denna ruta och samtidigt arbeta på ett resurseffektivt sätt. Denna positionering 
kräver att en klar vision och klara målsättningar finns. Positioneringen kräver att en klar 
strategisk avsikt etableras, en god kännedom om de interna förmågorna skapas samt att 
företaget kontinuerligt förses med tillförlitlig, relevant extern information.  
 
Strategisk drift kan inträffa var än företaget är positionerat i matrisen. Det är ett uttryck för 
vad som inträffar då företaget driver ifrån den utsatta strategin successivt och tar en icke 
önskvärd riktning. Ett kontinuerligt arbete med de tidigare berörda områdena innefattande 
externa och interna faktorer kan motverka den strategiska driften och till följd av det 
positioneras företaget som en aligner. Genom detta arbete arbetar sig företaget successivt 
närmare visionen, som i sin tur korrigeras och omformuleras för att hela tiden medge 
utveckling.  
 

3.5.2 Matrisens användning 
Genom att först analysera hur företagen arbetar med strategi och därefter plotta in företagen i 
matrisen skapas ett visuellt verktyg att använda, dels i analysarbete där rekommendationer för 
fortsatt arbete skapas, men även för att bättre kunna lämna ett konkret bidrag till företagen i 
studien. Med detta bidrag är avsikten att rekommendationerna för fortsatt arbete ska ges en 
större sannolikhet att bli vedertagna. Ambitionen är att grafisk illustrera hur 
rekommendationerna för fortsatt arbete motiveras.  
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4. Praktisk Metod 
Detta kapitel redogör för de metodval av praktisk karaktär som gjorts och beskriver hur den 
empiriska datainsamlingen har gått till. Detta inkluderar varför och på vilka grunder urvalet 
har gjorts, hur intervjuguiden utformats, intervjuernas genomförande samt hur insamlade 
data behandlats.  
 

4.1 Urval 
För studien kontaktades flera företag via mail och telefon, men några av dessa ansåg att de 
inte hade den tid studien skulle ta i anspråk och valde därför att inte medverka. Dessa avslag 
medförde att vissa svårigheter att finna ytterligare respondenter uppstod, vilket löstes genom 
ytterligare tillfrågningar. För att uppfylla syftet på ett tillfredställande sätt valdes tre företag 
för studien med bakgrund att det ansågs rimligt för studiens omfattning. Den huvudsakliga 
anledningen att välja tre företag var att skapa ett adekvat djup i analysen. De valda företagen 
är aktiva inom olika men relativt närliggande branscher. Genom att undersöka olika företag 
var förhoppningen att skapa en bredare förståelse för hur småföretag arbetar med 
strategifrågor. Genom att välja företag från flera branscher präglats resultatet inte av en 
specifik bransch utan snarare av småföretag generellt. De företag som valdes för studien är 
aktiva inom olika branscher, däribland marknadsföring, mjukvaruutveckling och energiteknik. 
Samtliga klassificeras som små företag enligt den Europeiska kommissionen och uppfyller 
samtliga kriterier (Den nya Definitionen av SMF-Företag: Användarhandbok och Mall för 
Försäkran, 2008).  
 
Då syftet med studien var att skapa förståelse för hur småföretag arbetar med strategi och 
analysera samt rekommendera hur de bör arbeta, var valet av tre företag att intervjua rimligt. 
Detta beror på att en relativt djup förståelse av respektive företags situation och arbetssätt 
krävdes för att uppfylla syftet. Utöver kravspecifikationen för småföretag valdes tre företag 
med anledning att författarna har tidigare varit i kontakt med nyckelpersoner inom företagen, 
vilket ansågs borga för god tillgång till information. Företag som medgav personlig kontakt 
valdes och god kännedom om strategiska frågor inom det egna företaget efterfrågades bland 
respondenterna. Genom att efterfråga individer med kunskap inom ämnesområdet var 
avsikten att generera ett empiriskt resultat av god kvalitet.  
 
Då tre företag används i studien gavs möjlighet att analysera dessa företag relativt djupt. 
Därmed blir kopplingen till syftet och valet att skapa rekommendationer för hur ett företag 
bör arbeta god. Det praktiska bidraget präglas därmed av en förståelse för varje enskilt 
företags situation, och anses uppfylla syftet att visa hur något bör göras. Genom att uppfylla 
syftet besvaras även problemformuleringen.  
 
Vad gäller den retroduktiva ansatsen medför den att en väl genomarbetad hypotes skall 
genereras (Östergren & Müllern, 1996, s. 10). Processen att skapa en välgrundad hypotes, 
presentera samt diskutera den och slutligen revidera den vid behov är arbetsintensiv. Om fler 
företag hade inkluderats hade den empiriska mättnaden förbättrats något, vilket inte 
nödvändigtvis hade varit fallet med kvaliteten på rekommendationerna och det praktiska 
bidraget.  
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4.2 Intervjuguidens utformning 
Intervjuer kan klassificeras på flera olika sätt och semistrukturerade är den typ som har valts 
för denna studie. Karakteristiskt för semistrukturerade intervjuer är den baseras på en 
förutbestämd mall med vissa teman och ämnen, vilka har valts för studien (Bryman & Bell, 
2005, 301). Intervjumetoden präglades av viss struktur för att generera de data som 
eftersöktes samt för att inte hämma respondenterna. Frågorna var förutbestämda vilket 
innebar detsamma för samtalsämnena (bilaga 1). Intervjuerna var därmed inte helt fria och 
utan struktur. Frågeställningarna utformades för intervjuerna med avsikt att inte vara ledande 
och inte använda värdeladdade ord vilka kan antyda ett svar. Frågeställningarna utformades 
med avsikt att vara indirekta (dock inte alla frågor) för att uppmana den intervjuade att 
frivilligt dela med sin av sina kunskaper och erfarenheter. Frågorna var generellt av öppen 
karaktär och valet av intervjuer som datainsamlingsverktyg återspeglar främst metodvalet 
vilket i sin tur härrör från studiens syfte. De metoder som användes vid intervjuguidens 
utformning kan liknas med de metoder som Ekholm och Fransson (1992, s. 9, 13, 68-73) 
beskriver.  
 
Intervjuguiden utformades mot bakgrund av den teoretiska referensramen och kan därmed 
delas i några huvuddelar. Den första delen innehåller generella frågor om bland annat vision, 
affärsidé och intressenter hade för avsikt att skapa en bild av företaget att koppla till avsnittet 
strategiskt överblick i den teoretiska referensramen. Därefter följde frågor härledda från 
teorier om interna aspekter, externa aspekter och slutligen frågor om strategisk planering. 
Intervjuguiden utformades för att undvika att styra respondenterna och antyda svar. En 
förhoppning var att på det viset få en sanningsenlig bild av hur företagen arbetade samt att 
endast generera data som präglats av vad respondenterna verkligen valt att dela med sig. Detta 
medförde att ja och nej frågor inte användes och värdeladdade ord undveks i den mån det var 
möjligt för att fortfarande behålla sammanhanget. En viss struktur ansågs nödvändig.  
 

4.3 Tillgång till information  
De respondenter som intervjuades hade god insikt i den egna verksamheten, vilket medförde 
att utförliga svar. Det föreligger alltid en risk att feltolka viss information och med den risken 
i åtanke kontrollerades vissa svar, genom att ställa följdfrågor och genom att be respondenten 
att klargöra. Därmed undveks en potentiell felkälla. En av författarna hade som uppgift att 
anteckna vid intervjutillfällena. I övrigt informerades respondenterna om att det empiriska 
materialet skulle skickas till dem för eventuella korrigeringar före studiens färdigställande. 
Förfaringssättet borgar för att informationen som utgör den empiriska undersökningen speglar 
respondenternas svar. Vad gäller tillgång till information anses den god. Detta grundas på att 
frågorna inte anses vara av känslig natur och att respondenterna informerats om det slutgiltiga 
resultatet kan komma att vara dem till nytta genom att ge ett externt perspektiv på deras 
respektive företag.  
 

4.4 Intervjuernas genomförande 
Studien baseras på intervjuer med tre respondenter från olika företag. Samtliga intervjuer 
genomfördes 2008, två i april och en i maj. Valet att använda personliga intervjuer baserar sig 
på författarnas uppfattning att personlig kontakt bättre medger möjligheter att ställa 
följdfrågor och bättre skapa en bild av hur respektive företag arbetar. Som bakgrund till 
intervjuerna kan nämnas att tillsammans med intervjuguiden skickades en kort 
sammanfattning av studien syfte för att bättre skapa en bild av vad författarna hade för 
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avsikter. Författarna presenterade sig och berättade kort om förfarandet före varje 
intervjutillfälle. Detta genomfördes för att undvika eventuella oklarheter samt för att skapa en 
trevlig atmosfär. I linje med detta uppmuntrades respondenterna att inleda intervjuerna genom 
att beskriva affärsidé och vision samt kort berätta om hur situationen på företaget var just nu. 
Inledningen av intervjuerna återfinns i intervjuguiden som det första generella samtalsämnet 
och tjänade som syfte att inleda samtalet.  
 

4.5 Databearbetning av empiriskt material 
Undersökningen av respektive företag följdes av analys innan nästa företag undersöktes. Detta 
är ett förfarande som kan vara fördelaktigt och underlätta dataanalysen då författarna har det 
empiriska materialet i gott minne (Patel & Davidson, 1991, s. 101). Analys skedde således 
löpande med datagenereringen, vilket medförde att bearbetningen fortskred smidigt och att 
risken för att blanda ihop empiriskt material mellan respondenterna undveks. Då 
respondenterna gavs möjlighet att kontrollera att sammanställningen av intervjuerna stämde 
överens med vad de verkligen sagt ökar trovärdigheten för studien (Bryman & Bell, 2005, s. 
307). Det förekom några små ändringar av ordval, men i övrigt överensstämde författarnas 
tolkning och sammanställningen med vad respondenterna avsåg.  
 
Två av tre företag föredrog att vara anonyma i studien vilket ledde till att samtliga företag 
kodades med tagna namn. De företagsnamn och personnamn som förekommer i den 
empiriska redovisningen och i övriga kapitel av studien kan följaktligen ej härledas till 
verkliga personer eller företagsnamn. Det första företaget benämns som Syssla, det andra som 
Verksamhet och det tredje som Ordna. Respondenterna för respektive företag kodas i samma 
ordning som Gustav, Henrik och Oskar. 
 

 
Figur 7 

 
Det insamlade materialet analyserades, som nämnts ovan, löpande. I analysen ställdes det 
insamlade empiriska materialet mot den teoretiska referensramen för att slå fast om det fanns 
stöd för de teoretiska resonemangen. I analysen visade det sig om teorierna är applicerbara på 
små företag i sin nuvarande form eller om de bör anpassas, och även de teorier som saknar 
empiriskt stöd kommenterades. Analysen avslutades med att respektive företag positionerades 
i matrisen för att grafiskt illustrera vad analysen resulterade i. Genom att sammanfatta de 
viktigaste aspekterna som framkom efter analysen i avsnitt 6.5 var ett delsyfte att komma 
tillrätta med eventuella svårigheter att skapa en överblick. En handlingsplan skapades för hur 
företagen bör arbeta för att matcha interna förmågor mot omgivningen på ett enkelt, och i 
längden lönsamt sätt. Matrisen och rekommendationerna presenterades därefter för 
respondenterna och deras uppfattning om dess applicerbarhet registrerades. En av 
respondenterna kontaktades via mail för den andra empiriska undersökningen på grund av 
omständigheter i företaget. Det tillvägagångssättet medgav således att respondenten kunde 
kommentera rekommendationerna och påpeka om något verkade orimligt via mail. 
Respondenternas samlade åsikter om matrisens applicerbarhet analyserades därefter 
tillsammans med författarnas tankar om resultatet. I det sista skedet av studien 
sammanfattades resultatet varvid slutsatser drogs.  
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5. Empiriska resultat 
I följande kapitel presenteras de data som erhållits vid intervjutillfällena. Presentationen av 
resultaten redovisas i form av författarnas egna ord, och utgör essensen av vad som 
framkommit vid intervjuerna. För att underlätta för läsaren presenteras resultaten i form av 
löpande text då många frågor var av öppen karaktär och är svåra att knyta direkt till enskilda 
frågor.  
 

5.1 Empirisk disposition 
Detta kapitel inleds genom att de tre företag som medverkar i studien kortfattat presenteras. 
Informationen är främst hämtad från respektive företags hemsida, men har kompletterats med 
generell information som framkom vid intervjutillfällena. Företagspresentationerna har som 
syfte att fungera som bakgrund och stöd för läsaren. De empiriska resultaten kan därmed 
lättare härledas och placeras i rätt sammanhang. Företagspresentationerna baseras på 
information från respektive företags hemsida. De frågor som utgjorde intervjuguiden 
baserades på den teoretiska referensramen, vilket även är fallet med det empiriska kapitlets 
disposition. Därmed inleds kapitlet med företagspresentationer och en generell strategisk 
överblick av företagen. Därefter redogörs för de empiriska resultat som härrör från interna 
aspekter följt av en redogörelse av externa aspekter för respektive företag. Kapitel 3.5 berörs 
inte i den empiriska sammanställningen då detta kapitel först aktualiseras efter analysen. 
 

5.2.1 Företagspresentation Syssla 
 

”Förut tyckte man att 2000 var en stor investering och alla skulle va med och bestämma.” 
Gustav, delägare, Syssla, 2008-04-25. Idag genomförs investeringar för 100 000-tals kronor. 

 
Syssla är ett marknadsföringsföretag baserat i en av Norrlands större städer. Företaget, som 
det ser ut idag, startades 2005 och var resultatet av en sammanslagning av en väletablerad 
verksamhet med mångårig erfarenhet inom branschen och ett ungt innovativt företag med 
stora ambitioner. Den större delen av den nuvarande verksamhetens medarbetare kommer 
ursprungligen från ett gymnasieföretag som bedrevs inom utbildningskonceptet Ung 
Företagsamhet. Detta företag drevs med viss framgång under en tid. Affärsidén var god och 
de bestämde sig för att satsa vidare. Sammanslagningen med det etablerade företaget var i 
linje med deras ambitioner och skapade goda förutsättningar för vidare utveckling. Företaget 
har fem delägare, vilka samtliga arbetar inom olika kunskapsfält i företaget. Den nuvarande 
VD:n fungerar bland annat som en mentor och en kunskapspool för de yngre delägarna. På 
det viset kan kunskap om branschen och andra administrativa uppgifter spridas. Företaget har 
ett par anställda och extrapersonal att utnyttja vid arbetstoppar (Gustav, Syssla, 2008-04-25). 
Affärsidén uttrycker av en vilja att kunna erbjuda kunder ett komplett sortiment av 
marknadsföringstjänster. Ambitionen är att erbjuda varje kund en egen, unik profil som 
återfinns inom samtliga delar av marknadsföringslösningarna. Kommunikation och god 
kunskap ses som de verktyg, med vilka denna ambition skall uppnås. Företaget visar en god 
historia av tillväxt och har varje år sedan starten ökat sin omsättning med cirka 50 %. Detta år 
pekar trenden ytterligare uppåt, bokslutet visade 80 % tillväxt, och delägarna nyinvesterar 
ständigt i företaget. Sedan sammanslagningen 2005 har företaget bland annat hjälpt kunder 
inom klädbranschen, evenemangsbranschen och bilbranschen. 
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Intervjun inleds med att Gustav, delägare och säljare, får beskriva verksamheten i stort. Han 
förklarar att visionen är att inom fem år vara ledande inom branschen i den stad företagets 
huvudkontor är etablerat samt vara en ledande aktör i Norrland. En del av visionen är att ha 
etablerat ett säljkontor i någon av Sveriges största städer. En utökning av verksamheten 
söderut är ett naturligt steg i den utvecklingen menar Gustav. Han betonar att delägarna 
diskuterat kring tillväxten i företaget och beslutat att sig för att expandera snabbt och fortsätta 
växa snarare än att låta utvecklingen avta. Personligen tror han att en av de största 
svårigheterna i utvecklingen av företaget är att hitta rätt personal som passar in i 
organisationen. I övrigt tror han att nyanställningar kan bli aktuellt senare detta år.  
 

5.2.2 Företagspresentation Verksamhet 
 

”Vi vill va ett företag som tänker och kränger utav bara helvete.” 
Henrik, VD, Verksamhet, 2008-04-30, om företagets stora ambitioner. 

 
Verksamhet är ett konsultföretag med fokus på lösningar för bland annat 
verksamhetsstyrning. Företaget startades för några år sedan av och har sedan starten visat 
positiva resultat. Företaget har idag nästan 20 heltidsanställda som är placerade på kontor i två 
av Norrlands större städer. Företaget producerar mjukvara vilken fungerar som en 
helhetslösning för företag. Målet med produkten är att presentera verktyg för företag som är 
användarvänliga och lättöverskådliga. Förutom mjukvara säljer Verksamhet även licenser och 
konsulttjänster. I dagarna lanseras en ny produkt med stor potential. Företagets affärsidé är 
känd av samtliga i företaget, men finns inte formellt nedtecknad. Det som tidigare var hela 
affärsidén utgör nu endast en del av verksamheten, då den utvecklas i takt med att nya 
produkter och tjänster erbjuds. Företaget har haft en jämn tillväxt sedan starten och bland 
kunderna finns stora aktörer inom huvudsakligen fastighetsbranschen och skogsindustrin. 
Företaget siktar nu på att etablera verksamheten i södra Sverige och arbetar kontinuerligt med 
att bygga upp nya kundkontakter. Företaget har även återförsäljare på andra orter.  
 
Den empiriska undersökningen visar inledningsvis att Verksamhet kan anpassa affärsidén 
beroende på vad de vill kommunicera. Henrik, VD för Verksamhet, berättar att den 
huvudsakliga affärsidén tidigare byggdes kring en produkt. Numera har företaget utökat sitt 
utbud och har fler kunder vilket kräver att affärsidén anpassas något för att möta kunders 
efterfrågan och göra bruk av det egna utbudet. Henrik beskriver exempelvis att hemsidan 
används främst för att kommunicera till nya kunder, vilket medför att mer fokus placeras på 
produkter än på företaget. Henrik understryker att det är en styrka för företaget att samtliga 
medarbetare vet vad som förväntas av dem. Därmed menar han att det finns en klar 
rollfördelning, inte bara för honom som VD, utan även för säljare, konsulter och 
mjukvaruutvecklare. Henrik anför tankar kring att olika produkter kanske borde ha olika 
affärsidéer.  
 
Företagets vision utgörs till stor del av konkreta målsättningar, beskriver Henrik. Dessa 
målsättningar skall inte vara fullständigt uppnåbara och dessutom möjliga att bryta ner till 
mindre beståndsdelar. Visionen kan därmed brytas ned till aktiviteter för medarbetarna för att 
konkretisera vad som skall göras får att nå den. Detta, anser Henrik, är ett sätt att nå visionen 
och dessutom ett sätt att skapa underlag för beslutsfattande. Styrkort används för att motivera, 
förankra och uppmuntra medarbetarnas stegvisa arbete mot visionen. Han trycker även på att 
alla skall känna till var företaget är på väg. Tidshorisonten för visionen är fem år, men 
företaget arbetar även med visioner två år framåt i tiden. Dessa kortare visioner och delmål 
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fastställs med avsikt att vara svåra att uppnå utifrån företagets nuvarande position. Henrik 
beskriver att företaget siktar lite ovanför trädtopparna när de kortare visionerna sätts. Det 
framgår att tidigare visioner har uppnåtts. Den empiriska undersökningen visar att företaget 
gör en SWOT-analys före en vision fastslås, samt att intressenter hålls i åtanke. Företagets 
viktigaste intressenter utgörs av kunder, medarbetare, ägare och partners. Vad gäller enskilda 
kunder betonar Henrik vikten av att ingen enskild kund skall stå för mer än 15 procent av 
företagets intäkter. 
 

5.2.3 Företagspresentation Ordna 
 

”Tid är pengar och tid är en bristvara.” 
Oskar, VD, Ordna, 2008-05-09, om småföretagares vardag. 

 
Ordna är ett konsultföretag som baserat i en av Norrlands större städer. Företaget är aktivt 
inom energi- och teknikfrågor, med en ambition att minska miljöpåverkan. Kärnvärden inom 
företaget är entreprenöriell anda och kreativitet. Företaget grundades 2004 och har sedan dess 
ökat omsättningen med approximativt 80 procent per år och har nu åtta anställda. Ordna ägs 
av till fullo av grundaren Oskar. Idén är att med modern teknik och moderna synsätt föra 
utvecklingen framåt. Företaget arbetar mot byggsektorn samt energibranschen och erbjuder 
tjänster som projektledning och rådgivning i energifrågor. I Ordnas arbete väger miljöfrågor 
tungt och genom energibesparande arbete avser företaget minska kundernas kostnader 
samtidigt miljöpåverkan hålls i åtanke. Ordna är för närvarande inne i en expansionsfas och 
söker fler medarbetare.  
 
Intervjun inleds med att Oskar beskriver den huvudsakliga affärsidén som att erbjuda 
konsulttjänster till industrier, kommuner, energibolag och bostadsbolag. Han utvecklar att 
företaget inte har någon riktigt fastslagen vision utan ser snarare visionen som en önskan att 
utvecklas. Förvisso vet han vilken riktning han vill att verksamheten ska ta, men 
medarbetarna behöver delges hans ambitioner i större utsträckning. Tillväxt är nyckelordet i 
den strävan. Han förklarar att en övergripande ambition i linje med den strävan är att skapa 
tillväxt för att bredda marknaden och inkludera fler tjänster i utbudet. En annan vision Oskar 
nämner är att skapa en attraktiv arbetsplats som främjar kreativiteten för de anställda. Vad 
gäller intressenter som påverkar verksamheten förklarar Oskar att han själv är den viktigaste 
intressenten med bakgrund att han är VD, äger företaget, har erfarenhet av branschen och 
initialt etablerat all kundkontakt. Undersökningen visar även att stora kunder samt 
medarbetarna är viktiga intressenter. Oskar beskriver att han själv präglar verksamheten 
mycket då fokus för honom initialt har hamnat på att etablera kontakt med kunder för att 
kunna sälja tjänster. Genom att han säljer in tjänster, förklarar han, präglas verksamheten av 
det arbete han genomför. Undersökningen visar att dessa säljaktiviteter är en viktig del av 
affärsidén då Oskar beskriver att företaget säljer till arbetsbeläggning är full, för att skapa 
förutsättningar för expansion.  
 

5.3.1 Interna aspekter Syssla 
Gustav beskriver organisationsstrukturen som en väldigt viktig aspekt för Syssla. Han anför 
vidare att det är genom spetskompetens inom samtliga (marknadsförings-) områden som 
företaget får en konkurrensfördel. Han är dock medveten om att kunderna kan uppleva att 
företagets personal kan lite om mycket. Detta är ett problem som de är medvetna om, och 
målsättningen är fortfarande att erbjuda lösningar som till fullo tillfredställer kundens behov. 
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Genom att arbeta på detta sätt menar han att företaget i längden skapar ett gott rykte bland 
kunder. Gustav förklarar att värdeskapandet sker i hela organisationen och att det är svårt att 
identifiera någon speciell process som är av särskild betydelse. Gustav fortsätter med att 
betona organisationskulturen som oerhört viktigt och kännetecknande för företaget. Ett led i 
detta är att det råder en samstämmighet mellan samtliga delägare, vilka alla är eniga om den 
långsiktiga utvecklingsriktningen på företaget. Han tror att enigheten i företaget kan vara en 
stor konkurrensfördel då de strävar mot samma mål. Han ser det som en styrka av den 
anledningen att andra konkurrerande företag inte har samma organisationskultur. Utöver det 
betonar han att de är unga, drivna och placerar mer fokus på att expandera företaget än att 
plocka ut höga löner. Då samtliga delägare känner till företaget väl, berättar Gustav att de har 
goda möjligheter att allokera resurser (arbetskraft i detta fall) mellan avdelningar för att 
anpassa kapaciteten. Han anser att samma målsättning bland personal och delägare är viktigt 
för att undvika konflikter.  
 
För tre år sedan, då två företag gick samman till ett, var rollfördelningen oklar. Gustav 
berättar att det var främst intressen och kunskapsområden som låg till grund för att 
medarbetarna valde de positioner de har för närvarande. Han förklarar att denna process där 
samtliga delägare själva var delaktiga i var de hamnade inom företaget medgav att 
medarbetarnas kompetenser placerades där de gör mest nytta. Gustav beskriver 
rekryteringsprocessen som väldigt komplicerad på grund av betydelsen att hitta rätt person. 
Gustav anser att de viktigaste faktorerna vid rekrytering är att individen delar de värderingar 
som redan finns i företaget, har samma ambitioner och rätt kompetens. Gustav beskriver även 
att den personal som nyanställs inte nödvändigtvis måste behärska samtliga områden, utan ha 
ett intresse, rätt ambition och god kunskap inom det berörda området.  
 
Vad gäller kundernas uppfattning av företagets identitet beskriver Gustav att varje kund är 
viktig. Han framhåller vikten av att knyta rätt kunder till företaget. Detta är möjligt genom att 
skapa ömsesidigt gynnsamma relationer, vilka kommer att generera tillfredställande 
kundlösningar och stärka bilden av företaget utåt. Han vidhåller att långsiktighet är ett led i att 
skapa positiva effekter. Han berättar att leverantörs- och kundkontakter förbättras 
kontinuerligt genom just detta långsiktiga arbete. Att vara trogen leverantörer är ett sätt och 
att leverera som utlovat ett annat. När en kund tar kontakt med företaget skall denna alltid ges 
god service och bemötas med ödmjukhet.  
 

”Alla ska vara kungar när de kommer in genom dörren.” 
Gustav, delägare, Syssla, 2008-04-25, om vikten att vårda varje kund. 

 
Gustav anför att det kan vara svårt att göra ett bra arbete om kunden inte litar på dem och inte 
lämnar över ansvaret att skapa en helhetslösning till dem. Tidigare söktes alla sorters uppdrag, 
vilket tidvis var komplicerat och resurskrävande. Tack vare utvecklingen de senaste åren kan 
företaget numera främst rikta in sig på lönsamma och okomplicerade kunder och uppdrag. För 
att dela information om deadlines, uppdrag och dylikt har Syssla börjat använda ett 
webbaserat system, berättar Gustav. Systemet gör att informationshanteringen blir mer 
effektiv och att inga uppgifter glöms bort. Han anser att systemet underlättar det dagliga 
arbetet, då samtliga exempelvis kan lägga in uppdrag, vilket förbättrar tillgängligheten av 
information i företaget. Han tror systemet kan effektivisera då det finns väldigt lite tid för 
strategisk planering och utvärderingar. Gustav fortsätter med att understryka värdet av att visa 
upp företagets kultur utåt. Han menar att bilden av unga, kreativa, kunniga och ödmjuka 
medarbetare kan kommuniceras visuellt. Bilarnas utseende, medarbetarnas klädsel, företagets 
grafiska profil med mera är verktyg som Syssla använder för att förmedla rätt känsla.  
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Gustav beskriver att företaget just nu använder sin fulla kapacitet. En följd av målsättningen 
att hela tiden växa kraftigt och utvecklas är att likviditeten påverkas. Att kontinuerligt 
återinvestera i företaget och fokusera på tillväxt är dock ett gemensamt initiativ av delägarna 
berättar Gustav. Han fortsätter förklara att valet att kontinuerligt investera är ett led i att nå de 
långsiktiga målsättningarna. Gustav berättar att utbildning av medarbetare skapar 
affärsmöjligeter och ytterligare bredd det företaget kan erbjuda. Exempel på detta, förklarar 
Gustav, är bildekorutbildning och skylift-utbildning (skyltning) som båda bidrar till att fler 
uppdrag kan utföras. Det framgår att det är upp till varje medarbetare att slå fast när ett behov 
för utbildning finns inom respektive ansvarsområde. Gustav illustrerar detta genom att berätta 
att han nyligen fördjupat sig i affärsjuridik för att förbättra sin kunskap i avtalsskrivande. I 
övrigt förklaras att samtliga ges utrymme för kreativt tänkande genom bland annat 
brainstorming då större uppdrag ofta planeras gemensamt. Gustav medger att det i grund och 
botten är säljarna som ska fatta bestämma hur utformningen av uppdrag ska se ut, men att det 
slutgiltiga besluten ändå fattas där rätt kunskap finns i företaget.  
 

5.3.2 Interna aspekter Verksamhet  
Henrik beskriver att ingen speciell del av företaget är mer viktig än någon annan. Delarna 
utgör en helhet. Han uttrycker det som att konsulternas arbete förenklas om de har en bra 
produkt att arbeta med och att de får det stöd de behöver från ledningen. Henrik beskriver att 
produkten inte enbart utgörs av programmet utan av en kombination av tjänster och produkter. 
Därmed visar undersökningen att samtliga från mjukvaruutvecklare till personal för teknisk 
support är betydelsefulla. Arbetet utvärderas löpande i takt med att projekt avslutas och större 
projekt utvärderas grundligare. I övrigt får ledningen feedback från partners och medarbetare. 
Medarbetarsamtal är ett sätt att utvärdera vissa delar av verksamheten. De genomförs två 
gånger per år med varje medarbetare och det ges då även utrymme för att löneförhandla. 
Genom att utvärdera verksamheten och föra samtal med medarbetare och kunder, beskriver 
Henrik, kan ledningen få information om vad som efterfrågas och uppskattas.  
 
Henrik beskriver att utvecklingen av nuvarande och nya produkter präglas av olika faktorer. 
Vad gäller befintliga kunder är en viktig del att bibehålla dem och hålla dem tillfredställda. 
Han menar att en stor kundstock flyttar fokus mot kundönskemål och en aning mindre mot 
säljaktiviteter. Därmed menar Henrik att efterfrågan är en faktor som driver företaget framåt. 
Henrik beskriver vidare att nya trender och nya intressanta sätt att möta kundernas efterfrågan 
spelar en viktig roll för företagets utveckling. I övrigt framgår det att det finns kunskap inom 
företaget att utveckla nya mjukvaror för nästan vilket ändamål som helst, bara behovet 
föreligger. De finansiella resurserna för att ta sig an stora projekt finns även de i företaget. 
Däremot initieras inte projekt om inte en tydlig efterfrågan finns och att den nuvarande 
verksamheten har förmågan att underhålla befintliga kunder. Detta beror på att företaget 
betonar vikten av att vara trovärdig mot sina kunder och att kunna erbjuda dem det tekniska 
understödet de kan behöva.  
 
Henrik beskriver medarbetarnas roll i företaget som mycket viktig. De kompetenser som 
främst värdesätts bland personalen är goda kunskaper i programmering och datasystem. Ett 
sätt som detta säkerställs på är genom rekrytering av civilingenjörer. Henrik anser att det är 
betydelsefullt att rekrytera rätt personal. En annan viktig del, förklarar Henrik, är att 
underhålla den personal som finns i företaget för att få dem att vilja stanna och bidra. Därmed, 
anser Henrik, kan företaget behålla kompetens och visa medarbetarna att ledningen tror och 
satsar på dem. Han upplever att positiva nyheter och en god utveckling för företaget skapar en 
positiv atmosfär i verksamheten som anställda kan ta del av. Undersökningen visar att 
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företaget använder konferenser två gånger per år som ett sätt att informera om företagets 
långsiktiga riktning och skapa företagsanda, vilket Henrik anser vara av stor vikt. 
Undersökningen visar att dessa konferenser även fungerar som ett sätt att sprida allmän 
information om verksamheten. I övrigt anser Henrik i att en välskött personal kan komma att 
vara mycket betydelsefull om företaget möter svårare tider. Henrik tror att det är viktigt att 
hålla företaget med unga, kreativa individer för att kunna möta tuffare perioder. Han förklarar 
att företaget är beroende av vad de anställda levererar. Henrik beskriver att säljarna har 
ansvaret att visa potentiella kunder hur bra deras produkt verkligen är. Henrik förklarar att 
kunderna ska tappa hakan då produkten visas. Han beskriver att det är viktigt att konsulten har 
god förmåga att sälja in stödtjänster utöver huvudprodukten när Verksamhet väl fått in foten. 
Det framkommer att ledningen stödjer nya konsulter och visar hur och mot vilket mål 
företaget arbetar. Utöver medarbetarna har underleverantörer och externa konsulter en viktig 
roll, förklarar Henrik. Företaget använder bland annat underleverantörer för att skapa rätt 
grafisk profil på sina produkter. 
 
Undersökningen visar att den interna kommunikationen i huvudsak genomförs via mail och 
intranät. Henrik anser att informationshanteringen fungerar väldigt bra för ett företag i denna 
storleksklass. I övrigt beskriver Henrik att medarbetarna får stöd ifrån ledningen eller andra 
inom personalstyrkan med erfarenhet om tidigare framgångsrika försäljningar eller projekt. På 
det sättet kan medarbetare utbildas och information spridas. Det åligger samtliga inom 
företaget att identifiera om de behöver mer kunskap inom något område eller om 
omgivningen kräver att företaget anpassas. Henrik berättar att alla utgifter för tjänsterelaterad 
utbildning ersätts.  
 

5.3.3 Interna aspekter Ordna 
Vad gäller värdeskapandet i företaget förklarar Oskar att personalen tveklöst är den viktigaste 
faktorn, likt de flesta andra konsultföretag. Han utvecklar att de anställda personifierar den 
anda som råder inom företaget. Den trygghet konsulten förmedlar skapar tillit och värde hos 
kunden menar Oskar. Han vidhåller att det ekonomiska värdet i Ordna utgörs av erfarenheter 
och kunskaper snarare än värdet av materiella ting som inventarier och dylikt. Oskar menar 
således att den erfarenhet han själv besitter är väldigt värdefull och han fungerar som en 
mentor för medarbetarna. De anställda börjar dock bli mer och mer självgående i och med de 
erfarenheter de ständigt samlar på sig.  
 
Feedback ges löpande av uppdragsgivarna men det saknas ett formellt system att tillvarata 
erfarenheter. Oskar förklarar att kunderna är sämre på att ge positiv kritik. I arbetet mot 
uppdragsgivarens slutkund visar sig dock den positiva kritiken mer frekvent då individer är 
nöjda med det arbete konsulterna genomför. Det har genomförts mindre konferensträffar då 
företaget och dess kunder kan träffas för att utbyta erfarenheter. Den löpande kritiken från 
kunder försöker företaget ta hand om och använda för att anpassa utbudet beskriver Oskar. 
Med den bakgrunden anser Oskar att detta är ett område som kan förbättras. Oskar beskriver 
att informationen sprids till de anställda genom informella diskussioner. Företaget har en 
relativt platt struktur men det är ändå tydligt att det är Oskar som är chef menar han. Han 
påpekar att det är viktigt att ge både positiv och negativ kritik på ett ödmjukt och konstruktivt 
vis. Detta arbete sker löpande inom företaget och han påpekar vikten av inte vara nedlåtande 
och döma personalen om det begåtts misstag. Han trycker på det faktum att medarbetarna är 
den viktigaste tillgången.  
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Intervjun fortsätter med att Oskar beskriver entreprenörskap som en central del i 
verksamhetens utveckling. Han utvecklar resonemanget genom att berätta att det är en 
kombination av den entreprenöriella andan inom företaget och vad som efterfrågas av 
markanden och deras kunder som präglar utvecklingen.  
 

”Jag har mycket idéer om saker och ting… jag kan nog föreslå  
en hel del och så får man tillbaka det som jobb.” 

Oskar, VD, Ordna, 2008-05-09, om utveckling genom entreprenöriellt tänkande. 
 
Undersökningen visar att de anställda ofta placeras inom organisationen efter egna önskemål. 
Oskar förklarar att egna intressen på det sättet är en avgörande faktor för var personal placeras 
men behovet är även en viktig aspekt. Han utvecklar att personalen inte är låsta till sina egna 
uppgifter utan andan inom företaget förespråkar att samtliga arbetar med varandra och hjälper 
till där behov föreligger. Oskar anser att det kan vara en unik företeelse för ett konsultföretag 
att personalen inte fokuserar på den individuella insatsen i form av siffror, utan arbetar mer 
kollektivt. För att hitta rätt medarbetare beskriver Oskar att han till stor del går på känsla. De 
karaktärsdrag som eftersökts behöver inte nödvändigtvis delas av honom, utan han anser att 
en blandning gynnar verksamheten. Han vidhåller att det är viktigt att medarbetare 
kompletterar varandra. I övrigt berättar han att civilingenjörsutbildning och erfarenhet inom 
branschen eftersöks vid rekrytering. En ambition inom företaget är att bli effektivare i 
rekryteringsprocessen med den bristfälliga tillgången på erfaren personal i åtanke. 
 
En del i informationshanteringen och att skapa delaktighet är att hålla personalmöten med två 
veckors mellanrum. Han förklarar att det ibland blir mer sällan på grund av arbetsbeläggning. 
Han utvecklar att de bland annat diskuterar kvarvarande frågor från tidigare möten, 
arbetssituationen, nuvarande orderstock, marknadsfrågor, ekonomi samt personal och 
utbildning. Undersökningen visar även att ansvar fördelas relativt jämnt över medarbetarna 
men de med mer erfarenhet tilldelas ett större ansvar. Ett annat sätt företaget delar information 
och samordnar scheman är genom att använda synkade kalendrar där bland annat uppdrag kan 
läggas in och möten planeras. Utöver den löpande informationshanteringen anordnar företaget 
teambuildingträffar tre till fyra gånger per år för att diskutera verksamheten och stärka 
sammanhållningen. En av dessa träffar är mer omfattande och brukar vanligen inkludera en 
resa till fjällen. Det framkommer att målsättningar klargörs och marknadsplanen presenteras 
för medarbetarna under fjällresan och på övriga träffar fokuseras mer på informell samvaro 
och samkväm.  
 
Oskar fortsätter intervjun genom att beskriva att medarbetarna har mandat att fatta beslut om 
hur lösningar och tjänster skall utformas. Han fortsätter med att berätta att han finns som ett 
stöd om medarbetarna behöver ett bollplank i utformningsprocessen. Han beskriver att en del 
i hans uppgifter är att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap som ett led i att stärka 
medarbetarnas kompetens. I övrigt uppmuntras samtliga medarbetare att hitta tänkbara 
utbildningar för att höja sin egen kompetens. Innan de genomförs diskuteras valet av 
utbildning med Oskar för att hitta bästa möjlig lösning för företaget. Oskars målsättning är att 
de ska genomföra en extern utbildning per år. I dagsläget beskriver han dock att medarbetarna 
saknar tid för dessa utbildningar, då det löpande arbetet tar mycket tid i anspråk. Oskar 
betonar dock att företaget har utarbetat en plan för att komma tillrätta med problematiken.  
 
Oskar beskriver att det krävande löpande arbetet kan innebära risker för verksamheten på sikt, 
då medarbetarna potentiellt kan känna missnöje med att ha för mycket att göra. Han beskriver 
en viss önskan att få mer tid över till aspekter som personalvård och utbildning samt kundvård 
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och uppföljning, men inte på bekostnad av arbetsbeläggning. Ett led i detta är att skapa rutiner 
för verksamheten med avsikt att avlasta och underlätta de löpande arbetsprocesserna. Han 
anser att rutiner inom företaget medger att ny personal mer effektivt kan introduceras. Oskar 
bedömer att det sätt som verksamheten bedrivs på idag medför ett riskmoment då fokus 
placeras på ett fåtal uppdragsgivare och övriga delar av marknaden till viss del stängs ute. 
Han utvecklar att detta leder till att marknadens kännedom om företaget blir lidande. 
Undersökningen visar att samtliga kunder företaget i dagsläget är Oskars kontakter, men att 
företaget tar de uppdrag som erbjuds för att skapa en buffert för lugnare tider.  
 

5.4.1 Externa aspekter och planering Syssla 
Vad gäller omvärldsbevakning förklarar Gustav att samtliga har ett ansvar inom Syssla, 
speciellt för sitt eget område. Bevakningen går till så att medarbetarna alltid försöker 
identifiera möjligheter och leta efter nya trender. Med jämna mellanrum, fortsätter Gustav, 
besöker de branschrelaterade mässor och tar till sig vad som är nytt och intressant. I övrigt, 
beskriver Gustav, fungerar Internet som ett bra verktyg för att ta del av allmän information 
samt få inspiration för fortsatt utveckling. Det visar sig att några viktiga aspekter i 
omvärldsbevakningen är att undersöka vad konkurrenter kan erbjuda och hur de prissätter, 
med anledning att skapa beslutsunderlag för hur det egna företaget kan arbeta med liknande 
aspekter. Att bevaka konkurrenter är inget som genomförs varje dag utan snarare då tillfälle 
ges. Under veckomöten ges utrymme att diskutera externa aspekter, likt 
konkurrenssituationen. En annan viktig aspekt då omvärldsbevakning sker, medger Gustav, är 
att finna nya sätt att skapa inkomster.  
 

”… saker man kan tjäna pengar på.” 
Gustav, delägare, Syssla, 2008-04-25, om vad omvärldsbevakning främst syftar till. 

 
Gustav fortsätter med att beskriva att den huvudsakliga bevakningen fokuseras på aspekter 
som ligger företaget nära, likt vad företagets nuvarande kunder efterfrågar. Han fortsätter 
förklara att en del av den externa informationsinhämtningen syftar till att finna alternativa 
metoder att leverera lösningar till kunden. Han nämner lasergraverade skyltar som en ny 
trend, vilken han tror kan skapa framtida inkomster. Denna metod är inte fullt utvecklad än, 
men kan komma att betyda mycket framöver, förklarar han. Genom mässor och forum fick 
företaget information om denna metod.  
 
För närvarande finns det inget system för att hantera feedback från kunder. Företaget försöker 
ta tillvara informella åsikter om hur deras kundlösningar upplevs, men denna feedback sker 
spontant och är ingen inarbetad metod. Med detta sagt förklarar Gustav att företaget inte 
arbetar med att skapa scenarion baserat på omvärldsbevakning. Den planering som sker är av 
ekonomisk karaktär och kvantifierar finansiella mål från vecka till vecka, klargör Gustav. 
Denna veckovisa ekonomiska uppföljning tror Gustav vara unikt bland småföretagare. Han 
menar att denna typ av målsättningar är ett bra verktyg att arbeta med för att illustrera hur 
företaget presterar när det kommer till sälj och intäkter. Han utvecklar resonemanget genom 
att berätta att VD:n tidigare har mött externa finansiella kriser utan att den egna verksamheten 
påverkas markant. Gustav tror det kan bero på att även i motgångstider måste företag satsa på 
marknadsföring och att det kanske till och med är viktigare då.  
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5.4.2 Externa aspekter och planering Verksamhet 
Utöver att identifiera om ett behov för utbildning föreligger har medarbetarna ett ansvar att 
identifiera externa aspekter som kan påverka företaget. Henrik beskriver att den 
omvärldsbevakning som genomförs huvudsakligen fokuserar på branschrelaterade 
nyhetsbrev, Internetsidor, tidningar, kunder och broschyrer, vilka anses vara viktigast att 
bevaka. Den viktigaste informationen arkiveras och sparas i en databas och kan användas till 
bland annat produktutveckling, förklarar Henrik.  
 

”…gör mycket som andra inte gör.” 
Henrik, VD, Verksamhet, 2008-04-30, om småföretagare utan akademisk bakgrund. 

 
Han menar att det är viktigt att alla arbetar resultatinriktat och säljer, därmed ges begränsat 
med tid till omvärldsbevakning. Henrik anser att den tid, resurser och ansträngningar företaget 
satsar på omvärldsbevakning är fullt tillräckligt i nuläget. Henrik anser att delar av 
omvärldsbevakningen sker per automatik, med bakgrund av den kunskap som medarbetarna 
redan har på området.  
 
Den empiriska undersökningen visar att den feedback som större kunder förser företaget med 
används som underlag för att anpassa utbudet. Genom att kontinuerligt föra dialog med 
kunder kan företaget tidigt se nya behov vilket ger möjlighet till att skapa nya tjänster menar 
Henrik. Företaget är i dagsläget på väg att lansera en ny mjukvara som utvecklats till följd av 
ett kundbehov som identifierats, berättar Henrik. Han anser att en dialog och ett 
informationsutbyte med befintliga kunder skapar möjligheter och öppnar för merförsäljning. I 
och med att vissa produkter företaget erbjuder befinner sig i olika stadier ges olika 
förutsättningar för planeringsarbetet, beskriver Henrik. Han förklarar att planering därmed är 
av olika karaktär beroende på om produkten är i initieringsfasen eller om det handlar om 
underhållsarbete.  
 

5.4.3 Externa aspekter och planering Ordna 
Oskar beskriver att den löpande omvärldsbevakningen till viss del består av branschrelaterad 
bevakning på Internet genom sökmotorer. Undersökningen visar att företaget skräddarsytt 
bevakningen för att passa den egna verksamheten genom att välja sökord som ska ingå, detta 
ger möjligheten att snabbt få tillgång till exempelvis pressreleaser och nyhetsbrev. Detta pågår 
kontinuerligt. Han förklarar även att bevakningen utgörs av informella samtal med kunder och 
konkurrenter med avsikt att bland annat få information om marknaden eller nya 
tillvägagångssätt. Således kan samtal med befintliga kunder och potentiella kunder skapa 
insikt i hur konkurrenter arbetar, vilket kan leda till att förutsättningarna för den egna 
verksamheten förbättras. Denna information fungerar som ett underlag för att kunna erbjuda 
kunden det den vill ha.  
 

”Springa hem och försöka hitta en lösning… så vi ska va snabba att erbjuda en lösning.” 
Oskar ,VD, Ordna, 2008-05-08, om hur marknadsinformation används. 

 
Han förklarar även att det inte förekommer något utpräglat utbyte mellan konkurrenter, mer 
än att ibland dela på stora uppdrag som kräver kompetens inom olika områden. Större företag 
väljer i regel att ta hjälp av andra delar av den egna organisationen. Oskar förklarar att 
omvärldsbevakningen har som ett viktigt syfte att hitta möjligheter att utnyttja det de är 
intresserade av och har kunskap om. Han förklarar att detta är en del i strävan att bredda det 
befintliga utbudet och på det sättet även utvidga marknaden att innefatta fler kundsegment. 
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Undersökningen visar att de planer som presenteras årligen består främst av målsättningar där 
strävan att etablera nya kunder har stor betydelse. Både föregående år och detta år har 
företaget utökat sin kundstock. Han berättar att det inte fokuseras på faktorer som siffror 
gällande omsättnings- eller intäktsmål i planeringen, utan planerna består snarare av 
ambitioner som bidrar till att företaget utvecklas. Han berättar att dessa ambitioner att 
utvecklas fick honom att omorganisera verksamheten och arbeta mer efter egna målsättningar 
jämfört med när företaget startades. Han upplever att de relationer företaget har med sina 
kunder inte nödvändigtvis är stark utan baseras på att efterfrågan på tjänster har varit god 
under den senast perioden. Oskar påpekar förvisso att de har ambitionen att kontinuerligt 
arbeta med att vårda kundrelationer.  
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet i förhållande till den teoretiska 
referensramen. En avsikt med kapitlet är att positionera de olika företagen i den teoretiska 
referensramen för att illustrera vilka teorier som har stöd i den empiriska verkligheten. I 
övrigt syftar analysen först till att skapa förståelse för att sedan mynna ut i 
rekommendationer.  
 

6.1 Analytisk disposition 
Inledningsvis analyseras respektive företag generellt i förhållande till teorier om bland annat 
affärsidé och vision. Detta kan kopplas till den strategiska överblicken och presentationerna 
av företagen. Därefter analyseras interna samt externa aspekter. Rubriceringen har som syfte 
att visa anknytning till den teoretiska referensramen och kapitlet för empiriska resultat. 
Företagen analyseras tillsammans i löpande text, vilket är en skillnad mot hur de 
presenterades i det empiriska kapitlet, vilket återger resultaten för respektive företag var för 
sig. Det bör dock åter nämnas att analysen inte direkt knyter ett svar till en intervjufråga, utan 
baseras på de viktigaste empiriska resultaten som framkommit vid intervjuerna. Detta beror på 
att respondenterna gavs möjlighet att tala fritt kring många frågor och att information 
successivt genererades under intervjuerna. Slutligen sammanfattas analysen i matrisen varvid 
avsnitt 3.5 aktualiseras, företagen placeras in i matrisen och rekommendationer skapas.  
 

6.2 Överblick 
Peyrefitte och David (2006, s. 296) beskriver att en genomtänkt affärsidé kan användas för att 
visa intressenter vad företaget står för. Bart och Baetz (1998, s. 848) menar att affärsidéer som 
stöds av ledningen och de anställda går hand i hand med framgångsrika företag. En affärsidé 
beskrivs även som ett verktyg att uppnå det önskade resultatet vilket exempelvis kan vara 
mervärde för kunden (King & Rigby, 2005, s. 10). I övrigt kan finansiella mål i affärsidén 
hämma medarbetarnas kreativitet och innovativa beteende (Bart & Baetz, 1998, s. 845-6). 
Murrow (2005, s 40) argumenterar att externa intressenter bör beaktas när affärsidén 
utformas. Även miljöaspekter, företagets ställning i sociala frågor och etik och moral kan 
effektivt kommuniceras med en affärsidé (Peyrefitte & David, 2006, s. 300).  
 
Syssla visar genom sin affärsidé att företaget levererar helhetslösningar. I likhet med Murrows 
(2005, s. 40) arbetar företaget kontinuerligt med att tillfredställa kunders behov. Med detta i 
åtanke finns även stöd för Peyrefittes och Davids (2006, s. 296) resonemang. Andra aspekter 
vilka berör Sysslas affärsidé och stödjer Bart och Baetz (2005, s. 848) resonemang, är att 
samtliga i företaget strävar i samma riktning och att det finns en god enighet kring den 
fortsatta utvecklingen. Sysslas omsättningsutveckling visar då överensstämmelse med 
resonemanget att en väl förankrad affärsidé kan ge upphov till framgång. Sysslas affärsidé är 
fri från kvantifierade målsättningar, vilket kan härledas till flera forskares resonemang (King 
& Rigby 2005, s. 10, Bart & Baetz, 1998, s. 845-6). Det empiriska materialet för Syssla visar 
att externa aspekter som miljö samt etik och moral inte togs särskild hänsyn till vid 
utformandet av affärsidén. Detta är en aspekt som berörs av Peyrefitte och David (2006, s. 
300) vilka menar att ett företag genom ett sådant hänsynstagande kan visa på exempelvis 
medvetenhet. 
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Då Verksamhet håller på att lansera en ny produkt och öka utbudet skapas ett nytt 
affärsområde, vilket leder till att affärsidén inte längre beskriver företagets syfte. Bart och 
Baetz (1998, s. 848) menar att det för en fungerande affärsidé krävs stöd av både ledning och 
medarbetare. Detta ligger i linje med att Verksamhet inte anser att den gamla affärsidén är 
passande för verksamhetens utveckling. I likhet med Peyrefitte och Davids (2006, s. 296) 
resonemang rörande affärsidén som ett verktyg för att visa intressenter vad företaget står för, 
anser sig Verksamhet inte kunna presentera företaget för intressenter genom den gamla 
affärsidén. Verksamhets affärsidé kan anpassas för att tillfredställa kunden. Detta 
tillvägagångssätt ger stöd till King och Rigbys (2005, s. 10) idéer om att en affärsidé skall 
skapa mervärde för kunden, samt för Murrows (2005, s. 40) påstående att externa intressenter 
(likt kunder) bör hållas i åtanke. Då Verksamhet för närvarande inte har någon formellt 
nedtecknad affärsidé kan det inte urskiljas huruvida ekonomiska mål eller socialt ansvar som 
miljötänk är involverat i affärsidén. Med detta i åtanke finns inget direkt stöd för Peyrefitte 
och Davids (2006, s. 300) resonemang.  
 
Ordnas affärsidé är att erbjuda konsulttjänster inom projektledning och rådgivning till sina 
kunder. Här finns det stöd för Pyrefitte och Davids (2006, s. 296) resonemang vad gäller hur 
en affärsidé kan användas för att kommunicera till intressenter vad företaget står för. Då 
intressenter dessutom inkluderas i affärsidén stöds även Murrows (2005, s. 40) forskning. 
Stödet för Peyrefitte och David (2006, s. 296) baserar sig på att information om idén 
kommuniceras via hemsidan, dock framkom inte samma information vid intervjun. Den 
information som framkom vid den empiriska undersökningen visar därmed att affärsidén som 
presenteras på hemsidan inte är fullständigt förankrad i företaget. Följs Bart och Baetz (1998, 
s. 848) diskussion kan en affärsidé som inte samtliga känner till hämma företagets framgång. 
Inga konkreta finansiella målsättningar är inkluderade i affärsidén, vilket kan ses som positivt 
för medarbetarnas kreativitet och innovativa beteende i enlighet med King och Rigby (2005, 
s. 10). Undersökningen visade att bland annat miljöaspekter redogjordes för på hemsidan, 
vilket inte framgick vid intervjun. Därmed visar det empiriska materialet en viss 
överensstämmelse med Peyrefitte och David (2006, s. 300) forskning.  
 
En vision skall, i enlighet med Valenzuela (2007, s. 60-1), vara uppnåbar men inte 
nödvändigtvis konkret. Den skall vara inriktad på framtiden, vara väl kommunicerad till 
intressenter och ligga som underlag för beslutsfattande. (Brown 1998, s. 18) I övrigt 
argumenterar Finlay (1994, s. 71) att visionen bör genomsyra hela organisationen och att 
ledningen har ansvar för att detta sker. Hamel och Prahalad (1990, s. 39) visar att många 
framgångsrika företag i början arbetar mot en vision som kräver mer resurser och 
kompetenser än vad som finns i organisationen. En viktig del i att sträva mot visionen är att 
finna sätt att göra bruk av de nuvarande resurserna. Att involvera personal och tydligt visa 
vilken roll de kan spela är även sätt att arbeta mot den långsiktiga strategiska inriktningen 
(visionen). Genom att uppmuntra och underlätta till involvering i processen kan kostnader 
minskas och personalens vilja att bidra öka. (Hamel & Prahalad, 1990, s. 42-6)  
 
Den empiriska undersökningen visar att visionen för Syssla inte finns nedtecknad, men den är 
välkänd och genomsyrar hela företaget. Den innefattar att vara störst i Norrland inom fem år 
samt att etablera verksamheten i någon av Sveriges större städer. Med den nuvarande 
ekonomiska utvecklingen är visionen möjlig att nå, med det krävs resurser som företaget inte 
har idag. Ledningen spelar en central roll i att sprida visionen genom hela företaget, då de 
både fungerar som ägare och medarbetare. När det kommer till att finna sätt att använda 
nuvarande resurser arbetar företaget med att placera individer på de positioner som de skapar 
mest värde på. Mot bakgrund av detta är tolkningen att använder företaget sin fulla kapacitet. 
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Då en stor del av arbetsstyrkan utgörs av ledningen med god insikt om den långsiktiga 
inriktningen underlättas processen att skapa ett sammanhang för sig själva och de övriga 
medarbetarna. I och med att delägarna delar en målsättning och delvis arbetar för egen 
vinning blir det enklare att involvera medarbetarna samt att visa på vilket sätt de bäst kan 
bidra. Med detta resonemang återfinns stöd för företagets användande av visionen av både 
Valenzuela (2007, s. 60-1), Brown (1998, s. 18), Finlay (1994, s. 71) samt Hamel och 
Prahalad (1990, s. 42-6). Sammantaget är arbetet mot visionen präglat av enigheten i företaget 
och visar överensstämmelse med påvisade resonemang. 
 
Henrik beskriver Verksamhets visionsskapande som att sikta lite ovanför trädtopparna. Målet 
är att nå till visionen inom fem år men företaget är medvetna att det krävs mer resurser än 
företaget besitter idag. Hamel och Prahalads (1990, s. 39) forskning visar att det finns ett 
samband mellan framgångsrika företag och en vision som ligger utanför företagets nuvarande 
förmåga. Visionen bryts ner i mindre mål på två-årsbasis vilka sedan bryts ner än mer i 
aktiviteter. Genom att arbeta på detta sätt tydliggörs för personalen hur de skall arbeta för 
företaget skall nå visionen vilket är jämförbart med de resonemang Brown (1998, s. 18), 
Finley (1994, s. 71) och Hamel och Prahalad (1990, s. 42-6) presenterar, nämligen att 
ledningen bör förmedla visionen ner i företaget, göra bruk av befintliga förmågor samt att den 
skall ligga till grund för beslutsfattande. Henriks syn på att bedriva arbetet mot visionen 
genom nedbrytning till aktiviteter, leder till att medarbetarna motiveras och visionen 
förankras i företaget. Dessa aktiviteter skapar ytterligare stöd för Hamel och Prahalads (1990, 
s. 42-6) forskning om effektivisering av verksamheten genom involvering av personal.  
 
Ordna har för närvarande ingen formellt nedtecknad vision utan snarare en ambition att 
utvecklas och växa. Det är svårt att finna överensstämmelse med Valenzuelas (2007, s. 60-1) 
resonemang då en allmänt känd vision saknas. Medarbetarna är förvisso medvetna om viljan 
att skapa tillväxt och utveckling. Visionen består främst av en övergripande önskan att hitta 
fler kunder, men den kommuniceras inte till intressenter och siktar inte nog långt framåt i 
likhet med de resonemang Brown (1998, s. 18) förespråkar. Inom Ordna består ledningen 
främst av Oskar som sprider sina ambitioner till de övriga medarbetarna. Dessa ambitioner 
utgör för närvarande visionen vilket visar stöd för Finlays (1994, s. 71) forskning som redogör 
för att ledningen har ansvar för att visionen sprids. Ordna inkluderar även personaltrivsel i 
visionen, vilket kan kopplas till Hamel och Prahalads (1990, s. 42-6) resonemang. Det saknas 
dock stöd för Hamel och Prahalads (1990, s. 42-6) andra diskussioner om att visionen bör 
sättas utanför de nuvarande resurserna och kompetenserna. De nuvarande resurserna används 
förvisso i arbetet mot visionen och företaget arbetar hårt för att skapa förutsättningar för 
expansion. Då visionen främst utgör en utvecklingsriktning saknas stöd för Valenzuelas 
(2007, s. 60-1) argument att den bör vara fullt uppnåbar.  
 

6.3 Interna aspekter 
Det är viktigt att slå fast vad företaget gör bäst och vilka dess svagheter är. Ett företag måste 
även kunna svara på de möjligheter som finns på markanden, men relatera till sin egen 
förmåga att uppbåda de nödvändiga resurserna. Teece med kollegor (2001, s. 334-9) vidhåller 
att det är nödvändigt att hantera och förvärva kompetenser samt abstrakta resurser för att 
skapa en lärande organisation. Samma forskargrupp menar att resurser ofta färgas av företag 
och kan vara svåra att kopiera. Slutligen beskriver de kärnkompetenser som kompetenser 
vilkas relativa betydelse visar sig först då en jämförelse med konkurrenter görs.  
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Den empiriska undersökningen visar att Sysslas helhetskoncept, dess organisationskultur och 
struktur är företaget till stor fördel. Det framkom även att enigheten bland delägarna, 
möjligheterna till flexibilitet inom företaget och deras fokus på tillväxt, inte höga löner, är 
unikt inom branschen. En risk med affärsidén är att företaget uppfattas ha ytliga kunskaper 
inom många områden och sakna djupgående kunskap. Det framgick även att 
organisationskulturen, vilken präglas på delägarna är ett viktigt instrument för företaget. Den 
empiriska undersökningen visar en överensstämmelse med de resonemang som Teece med 
kollegor (2001, s. 334-9) argumenterar för. Stödet kan betecknas som starkt då många 
aspekter från den empiriska undersökningen visar överensstämmelse med de resonemang som 
presenteras i den teoretiska referensramen. Vad gäller den relativa betydelsen av Sysslas 
kärnkompetenser, framgår det inte av undersökningen hur de förhåller sig till företagets 
konkurrenter, vilket gör graden av överensstämmelse med de teoretiska resonemangen oklar.  
 
Henrik menar att Verksamhets styrka ligger i produkten och medarbetarna. Han tillägger att 
med den kunskap företaget besitter skulle det kunna utveckla vilken mjukvara som helst. 
Däremot vill han inte säga att någon del av företaget är mer värdefull än någon annan. Genom 
att ha helheten runt produkten, med allt från konsulttjänster till mjukvaruutveckling, skapas 
värdet och det är där företagets styrka ligger. Genom att ha en tydlig rollfördelning skapar 
Verksamhet fler fördelar då detta leder till att alla medarbetare vet vad som förväntas av dem. 
Ovanstående fakta om företaget visar i enlighet med Teece med kollegors (2001, s. 334-9) 
resonemang att företaget har identifierat de förmågor som anses vara av stor vikt. Paralleller 
kan dras till de resonemang ovan nämnda författare presenterar rörande hantering av abstrakta 
resurser, som exempelvis samverkan mellan medarbetare och produkt (Teece et al, 2001, s. 
334-9). Resonemanget kring kärnkompetenser i Verksamhet delas av Syssla.  
 
Oskar menar att Ordnas viktigaste resurs tveklöst är medarbetarna, vilket han anser är fallet i 
många konsultföretag. Kunskap och erfarenheter är viktiga delar av företagets styrka. Ordna 
har vetskap om vad som är viktigast i företaget vilket visar samstämmighet med de 
resonemang Teece med kollegor (2001, s. 334-9) presenterar. Då ambitionen för Ordna är att 
bredda marknaden och hitta fler kunder visar det tillvägagångssättet överensstämmelse med 
Teece med kollegors (2001, s. 334-9) resonemang kring ett företags förmåga att svara på 
marknadens möjligheter. Undersökningen visar att Ordna värdesätter medarbetarnas 
kompetens mycket, betonar kollektiva processer samt att företaget arbetar med att få in ny 
kompetens som kan komplettera den som redan finns inom företaget. Det framgick inte av 
undersökningen hur Ordnas kompetenser förhåller sig till konkurrenters, vilket inte visar 
överensstämmelse med Teece med kollegors (2001, s. 334-9) resonemang om 
kärnkompetenser.  
 
Yalcinkaya (2007, s. 63,66) och Wang (2007, s. 36) förespråkar en flexibel organisation där 
resurser fritt kan allokeras där de gör mest nytta. Detta går hand i hand med Sysslas 
ambitioner att placera medarbetare där de kan skapa mest värde och samtidigt kunna avlasta 
avdelningar genom att förstärka under arbetstoppar. Undersökningen av Verksamhet 
samstämmer inte med ovanstående forskare resonemang då Henrik inte specifikt nämner hur 
resurser allokeras i företaget. Verksamhet arbetar med att från början se till att resurser 
placeras på rätt ställe i företaget. Inom Ordna allokeras resurser (främst medarbetare) 
beroende av intresse och kunskaper samt var behovet finns. Oskar menar att samtliga hjälper 
varandra oberoende av position och vem som har ansvar för ett uppdrag, detta tack vare andan 
i företaget. Ordnas tillvägagångssätt visar god överensstämmelse med Wang (2007, s. 36) och 
Yalcinkayas (2007, s. 63, 66) forskning och även det arbetssätt Syssla bedriver. 
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Teece med kollegor (2001, s. 344-5) visar att utbildning är ett sätt att skapa och bibehålla 
dynamiska förmågor. Detta ligger i linje med de utbildningar av medarbetare som Syssla 
genomför, vilka företaget menar är ett sätt att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten 
samt att företaget bedriver kontinuerliga processer för att identifiera områden på vilka det 
saknas kunskap. Henrik menar att personalens förmåga är viktigaste tillgången i Verksamhet 
och att medarbetarna har möjlighet att utbilda sig om det är kompetenshöjande. Det 
genomförs två resor varje år i teambuildingsyfte, ett sätt att skapa en stark företagsanda 
samtidigt som företaget visar uppskattning för det arbete som genomförs. Verksamhet vill 
visa medarbetarna att de har ledningens förtroende och att företaget vill satsa på dem, detta 
kan efter tolkning jämföras med Teece med kollegors (2001, s. 344-5) resonemang om vikten 
av att utveckla och behålla förmågor i företaget. Ordna har en policy inom företaget som 
föreskriver att medarbetarna en gång per år får utbilda sig inom områden där de känner att de 
kan stärka sin kompetens, något som i dagsläget påverkas av arbetsbeläggning, vilket gör 
överensstämmelsen med Teece med kollegors (2001, s. 344-5) resonemang något svagare. 
Förutom detta menar Oskar att han fungerar som en mentor och fungerar som stöd till 
medarbetarna.  
 
Heid och Murphy (2007, s. 28) menar att personalen utgör en allt viktigare konkurrensfaktor. 
Ashton och Morton (2005, s. 30) betonar vikten av att placera individer rätt för att utnyttja 
deras fulla potential samt att tydligt visa vad som förväntas av var och en för att få utlopp för 
medarbetarnas kompetens. Den empiriska undersökningen visar att Syssla lägger stor vikt vid 
personliga preferenser vid rekrytering samt att personalen är en mycket viktig resurs. Som 
nämnts tidigare styr kunskap var en person hamnar inom företaget. Detta förfarande stöds av 
Ashton och Morton (2005, s. 30) poängterar betydelsen av att få ut det mesta av varje 
medarbetare. Sysslas uppfattning att personalen är mycket betydelsefull får i sin tur stöd av 
Heid och Murphys (2007, s. 28) argumentation. Undersökningen av Verksamhet visar att det 
finns en god överensstämmelse med Ashton och Mortons (2005, s. 30) resonemang om 
företags möjlighet att placera individer på rätt plats då de utgör en viktig konkurrensfaktor. 
Henrik menar att företaget är noga i rekryteringsprocesser för att se till att man använder 
personalen på ett bra sätt. Henrik påpekar vidare att Verksamhets personal är en viktig 
konkurrensfaktor och betonar att kreativitet och nytänkande är viktiga delar i en 
motgångsperiod. Detta stöds av Heid och Murphy (2007, s. 28) vilka menar att personalen är 
en viktig konkurrensfaktor. Oskar beskriver medarbetarna som den viktigaste resursen och 
menar att det är genom dem och deras entreprenöriella anda som företaget utvecklas. Oskar 
anser att rekryteringsprocessen är stor vikt och menar att branscherfarenhet i kombination 
med personlighet väger tungt vid rekryteringsförfarandet. Han anser att genom en gedigen 
rekryteringsprocess kan Ordna få in rätt kompetens till rätt plats vilket är i linje med Ashton 
och Mortons (2005, s. 30) forskning. Då Oskar vet att medarbetarna har stor betydelse 
anstränger han sig att ge kritik på ett ödmjukt och konstruktivt vis, vilket visar en relation till 
Heid och Murphys (2007, s. 28) forskning om personal som en mycket betydelsefull 
konkurrensfaktor. Oskar medger att den nuvarande arbetssituationen i längden kan vara 
skadlig för företaget då den kan skapa missnöje. 
 
Inte nog med att det är viktigt att en medarbetare hamnar på rätt plats i företaget, denna 
medarbetare bör även personifiera en rad värderingar att kommunicera utåt för att visa upp en 
stark företagsidentitet. Ett gemensamt kollektiv med delade värderingar och kulturella 
aspekter är delar av att bygga en stark företagsidentitet som kan skapa konkurrensfördelar. 
Visuella bilder bidrar till skapandet av identiteten och kan utgöras av allt från kläder till 
logotyper. (Melewar et al, 2005, s. 59-64) Det empiriska materialet visar att Syssla aktivt vill 
förmedla kreativitet, ungdomlighet, ödmjukhet och kunnande genom sina medarbetare. 
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Genom exempelvis bilarnas utseende och grafisk profil vill företaget förmedlas en känsla av 
ovanstående aspekter. Gustav menar att dessa åtgärder är mycket betydelsefulla för företaget. 
Detta är helt i linje med hur Melewar med flera (2005, s. 59-64) beskriver byggandet samt 
följderna av en företagsidentitet. Undersökningen av Verksamhet visar att användandet av 
styrkort har för avsikt att motivera, förankra och uppmuntra personalen att arbeta mot 
visionen. Enigheten inom företaget skapar en gemensam strävan framåt vilket visar sig i 
delade värderingar. Därmed finns visst stöd för Melewar med kollegors (2005, s. 59-64) 
resonemang om en stark kollektiv kultur främjar byggandet av en stark företagsidentitet vilket 
kan leda till konkurrensfördelar. Det saknas dock stöd för i vilken mån grafisk profil används 
och hur företagskulturen kommuniceras externt. Studien av Ordna visar att den identitet 
företaget vill förmedla främst präglas av entreprenörskap, tillit och kreativitet genom sina 
medarbetare. En annan aspekt som Oskar lyfter är det kollektiva arbetssätt som företaget 
använder. Genom att arbetet präglas av samarbete byggs en företagsidentitet som kan skapa 
konkurrensfördelar. Dessa aspekter kan jämföras med Melewar med kollegors (2005, s. 59-
64) idéer om att företagsidentitet kan generera fördelar i konkurrenssituationer.  
 
Melewar med flera (2005, s. 64-5) beskriver att kulturella aspekter kan användas för att skapa 
samförstånd och underlätta samverkan i företaget om de är i linje med det övergripande syftet. 
Det finns för närvarande endast två medarbetare i Syssla som inte är delägare och den 
empiriska undersökningen visar att det råder enighet vad gäller ambitioner och målsättningar. 
Därmed stöds Melewar med fleras (2005, s. 64-5) resonemang att en organisationskultur kan 
underlätta arbetet mot samma målsättningar. Inom Verksamhet arbetas det konstant med att 
förankra kulturen hos medarbetarna. Detta tydliggörs genom sättet företaget arbetar med att 
utbilda nya medarbetare och konsulter. Genom att aktivt arbeta med styrkort kan företagets 
kultur bidra till samförstånd bland medarbetarna, vilket överensstämmer med Melewar med 
kollegors (2005, s. 64-5) resonemang. De kulturella aspekterna inom Ordna menar Oskar 
framförallt visas genom den platta strukturen och öppenheten inom företaget. Detta möjliggör 
för medarbetarna att diskutera problem eller möjligheter med honom. Personalmöten skapar 
en känsla av delaktighet inom företaget samtidigt som det fungerar som ett forum för att 
delegera ansvar med mera. Företaget håller dessutom teambuildingträffar för att klargöra 
målsättningar och skapa gemenskap. På så sätt underlättas samverkan inom företaget i likhet 
med Melewar med fleras (2005, s. 64-5) resonemang. 
 
En väl förankrad företagsidentitet som kommuniceras externt kan bidra till att stärka 
relationer till både leverantörer och kunder (Melewar et al, 2005, s. 76). Undersökningen av 
Syssla visar att band till leverantörer samt vissa kunder kontinuerligt stärkts i och med 
företagets utveckling. Detta kan delvis förklaras med Melewar med fleras (2005, s. 76) teorier 
om att en stark företagsidentitet stärker band till externa aktörer. Undersökningen av 
Verksamhet visar att företaget inte förmedlar företagskulturen externt i samma utsträckning. 
Företaget arbetar med att visa på tidigare framgångsrika projekt med stora kunder snarare än 
att kommunicera kulturen. Däremot är det viktigt för Verksamhet att vara trovärdig mot sina 
befintliga kunder och kunna tillfredställa deras önskemål. Därmed saknas stöd för Melewar 
med kollegors (2005, s. 76) teorier vilka betonar vikten av en externt kommunicerad 
företagskultur. I likhet med Verksamhet framgick det inte i undersökningen av Ordna 
huruvida företaget arbetar med att aktivt kommunicera företagskulturen externt, varvid 
Melewar med fleras (2005, s. 76) resonemang om företagsidentitet inte kan styrkas. Oskar 
betonar dock en önskan att kunna lägga mer fokus på kunder och stärka kundrelationerna, 
med bakgrund att företaget har en begränsad kundstock.  
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Ariyachandra och Frolick (2008, s. 113-4) beskriver BPM-system vilka kan användas för att 
optimera värdeskapande. BPM består av fyra huvuddelar: skapa strategi, planera, övervaka 
och analysera/korrigera. BPM inkluderar även ett öppet informationssystem inom företaget, 
feedback från kunder samt lagarbete och teknisk kunskap. Den empiriska undersökningen 
visar att inget motsvarande system används inom Syssla för närvarande. Vissa förutsättningar 
för att införa systemet finns, medan andra saknas. Verksamhet arbetar däremot med styrkort 
vilket kan liknas med BPM då det avser att styra företaget mot visionen och förankra 
kulturen. Genom styrkortet skapar Verksamhet förutsättningar för vägledning av 
medarbetarna. Företaget arbetar med feedback från kunder, partners och medarbetare. Detta 
leder till att ledningen kan få information om vad som efterfrågas och uppskattas. I övrigt 
använder sig Verksamhet av ett intranät där informationen snabbt kan spridas. Ordna har för 
avsikt att skapa rutiner för arbetet i företaget och det kan inte uteslutande anknytas till BPM 
mer än att det avser att effektivisera verksamheten. Företaget arbetar med feedback från 
uppdragsgivare och slutkunder men det är ingen process som genomförs systematiskt. Det har 
även sporadiskt förekommit konferensträffar med kunder för informationsutbyte. Även det 
öppna klimatet, lagarbetet samt informationsfördelningen inom företaget kan i viss mån 
kopplas till några av de beståndsdelar som utgör BPM. 
 
Ariyachandra och Frolick (2008, s. 113-4) redogör bland annat för att det krävs en väl avvägd 
blandning av resurser och motiverade individer samt ett löpande arbete att anpassa systemet 
efter rådande förhållanden. Undersökningen visar att det finns väldigt lite tid och resurser att 
lägga på den här typen av system inom Syssla, vilket gör en jämförelse med ovan nämnda 
forskares resonemang svår. Verksamhet har däremot inkluderat detta system i verksamheten 
på ett löpande sätt vilket styrker teorierna från Ariyachandra och Frolick (2008, s. 113-4). Likt 
Syssla är tid en knapp resurs inom Ordna vilket inte skapar förutsättningar att aktivt 
implementera systemet som forskarna beskriver det.  
 
Chinowskys (2007, s. 28-30) forskning visar att det är viktigt att alla engagerar sig och bidrar 
till lärandet. Detta förbättrar ett företags förmåga och förbättrar möjligheterna att snabbt 
anpassa företaget efter nya omständigheter. Undersökningen av Syssla visar att utbildningar 
resulterar i större utbud och en bättre förmåga att möta efterfrågan. Det framgick att det är upp 
till varje medarbetare att själv identifiera möjligheter genom att förbättra vissa områden. Detta 
visar god överensstämmelse med Chinowskys (2007, s. 28-30) resonemang om den lärande 
organisationen. Verksamhet låter medarbetarna själva engagera sig i utvecklingen av 
företaget. Henrik menar att den positiva utvecklingen av verksamheten skapar en bra atmosfär 
som får medarbetarna att vilja bidra till företaget. Kostnaderna för de utbildningar som 
genomförs ersätts och uppmuntras av företaget. Rekryteringen av personer med rätt 
ambitioner skapar förutsättningar för att företaget skall fortsätta utvecklas och medarbetarna 
med det. Verksamhets arbetssätt kan kopplas till Chinowskys (2007, s. 28-30) forskning. I 
likhet med de andra företagen hamnar mycket ansvar inom Ordna på medarbetarna när frågor 
angående vidareutbildningar tas upp. Oskar tillägger att det inte har genomförts mycket 
externa utbildningar trots att alla inom företaget får möjlighet till en utbildning per år. Fokus 
har istället legat på sälj samt företagets utveckling och breddning. Han anser att han borde 
lägga mer tid på utbildningar och är medveten om möjligheterna som uppkommer med 
utbildningar, vilket till viss del kan kopplas till Chinowskys (2007, s. 28-30) resonemang.  
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6.4 Externa aspekter och planering 
Omvärldsbevakning bör generellt rikta in sig på ett flertal aspekter och framförallt fokusera på 
den sektor företaget befinner sig i. Dessa aktiviteter kan bland annat bestå av att bevaka 
konkurrenter, kunder och leverantörer. (Albright, 2004, s. 41) Undersökningen visar att Syssla 
besöker mässor och branschrelaterade forum för inspiration och idéer. Företaget arbetar aktivt 
med att undersöka vad konkurrenter erbjuder och hur de prissätter. Verksamhet arbetar likt 
Syssla med att bevaka branschrelaterade Internetsidor. Företaget lägger även fokus 
nyhetsbrev, tidningar och kunder. Det sker dock ingen systematisk mediebevakning, istället 
placeras även här en stor del av ansvaret på medarbetarna. Ordna genomför branschrelaterad 
bevakning på Internet, sporadiska diskussioner med konkurrenter samt via kundsamtal. 
Sammantaget stöds de aktiviteter Ordna genomför av Albrights (2004, s. 41) resonemang 
gällande omvärldsbevakning.  
 
Forskning visar att små företag på dynamiska marknader i större utsträckning tenderar att 
ignorera omvärldsbevakning och analys (Matthews & Scott, 1995, s. 48). Detta resonemang 
överensstämmer med det faktum att omvärldsbevakning i Syssla endast sker då tillfälle ges. 
Även det empiriska materialet från Verksamhet kan jämföras med ovanstående resonemang 
då knappa resurser och lite tid gör att fokus placeras på intäktsgenererande aktiviteter som 
säljverksamhet. Med bakgrund av den omvärldsbevakning som genomförs i Ordna, visar det 
tillvägagångssättet att omvärldsbevakning genomförs trots storleken på företaget och 
marknadsläget. Undersökningen visar att bevakningen har som huvudsyfte att hitta 
möjligheter att använda den egna förmågan snarare än att fungera som stöd i den långsiktiga 
planeringen. Detta stöder i viss mån de resonemang Matthews och Scott (1995, s. 48) 
presenterar. 
 
Den form av bevakning som är vanligast förekommande inom företag är i regel 
mediebevakning. Andra vanligt förekommande metoder är kundkontakter, nätverksträffar och 
word-of-mouth. (Albright, 2004, s. 44) Den empiriska undersökningen av Syssla visar att 
Internetsökning, branschmässor och informell feedback från kunder förekommer vilket kan 
länkas till de metoder Albright (2004, s. 44) benämner som vanliga. Verksamhet arbetar 
kontinuerligt med utvärderingar av produkter och tjänster genom feedback från kunder. 
Arbetet sker främst genom medie- och trendbevakningen. Henrik upplever att företaget 
arbetar mer aktivt än andra småföretag. Den Internetbaserade bevakning som Ordna genomför 
grundas på ett antal sökord som företaget valt ut som viktiga. Tjänsten köps in av ett externt 
företag och ger Ordna möjligheten att snabbt få tillgång till exempelvis pressreleaser och 
nyhetsbrev. Branschkonferenser och kundsamtal ger Ordna insyn i marknaden och vad 
konkurrenter erbjuder. Både Verksamhets och Ordnas arbetssätt överensstämmer väl med 
Albrights (2004, s. 44) forskning. 
 
Vad gäller omvärldsanalys bör den information som erhålls fungera som beslutsunderlag. Det 
är inte fördelaktigt att överösa en särskild person med information från olika håll.  
Informationen bör vidare systematiskt sammanställas för att lyfta fram de mest betydelsefulla 
aspekterna för att utgöra en grund för framtida beslut. (Albright, 2004, s. 42) Undersökningen 
visar att medarbetarna har individuellt ansvar för bevakning inom Syssla. Detta medger att 
medarbetarna själva kan sortera informationen omgående och plocka fram det viktigaste. 
Därmed undviks dilemmat Albright (2004, s. 42) beskriver. Följaktligen saknar Syssla för 
närvarande ett formellt system för att utvärdera informationen från den externa omgivningen, 
vilket gör att denna information blir svår att använda. Beslut baseras istället på de interna 
faktorer som resurser och kompetenser. Undersökningen visade att omvärldsbevakning främst 
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syftar till att finna nya sätt att skapa inkomster snarare än att fungera som beslutsunderlag för 
långsiktigt strategiskt arbete. Detta tillvägagångssätt stöds inte av Albrights (2004, s 42) 
resonemang att beslut bör fattas på grund av vad som framkommer av omvärldsanalysen. Den 
viktigaste informationen Verksamhet erhåller genom omvärldsbevakningen fungerar som 
beslutsunderlag då den sparas i en databas. Verksamhet arbetar med att uppmuntra 
medarbetare att ta ansvar för omvärldsbevakningen, detta leder till att medarbetarna finner 
information som är relevant för deras egen arbetsuppgift. På detta sätt kan företaget sovra 
bland informationen och undvika problemet med informationshantering som Albright (2004, 
s. 42) beskriver. Undersökningen av Ordna visar efter analysen ingen tydlig 
överensstämmelse med Albrights (2004, s. 42) resonemang då planerna i företaget snarare 
påminner om ambitioner att utveckla verksamheten och öka kundstocken. Det material som 
erhålls av omvärldsbevakningen används för att svara på möjligheter på marknaden istället för 
att ligga till grund för den långsiktiga planeringen.  
 
Det finns ett flertal aspekter inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys som presenteras i 
den teoretiska referensramen. Några av dessa vedertagna teorier och metoderna saknar stöd i 
den empiriska undersökningen. Utifrån SWOT-analysen (Albright, 2004, s. 40) framgår det 
att Syssla ägnar stor uppmärksamhet åt att finna möjligheter att presentera nya lösningar för 
att tillfredsställa efterfrågan. Därmed finns endast ett visst stöd för att en SWOT-analys 
tillämpas. Undersökningen av Verksamhet visar att en SWOT-analys genomförs då visionen 
revideras. SWOT-analys används dock inte som ett verktyg i den löpande omvärldsanalysen. 
Detta kan, likt resultaten från undersökningen av Syssla, endast delvis ge stöd till Albrights 
(2004, s. 40) forskning, vilken förespråkar användandet av SWOT-analys. I undersökningen 
av Ordna framkom det, likt Syssla, att företaget försöker använda sina styrkor för att skapa 
möjligheter. Däremot framkom inget stöd för hur de andra delarna av SWOT-analysen 
(Albright, 2004, s. 40) diskuteras inom företaget eller hur analysens beståndsdelar ställs mot 
varandra.  
 
Hines (2006, s 19) samt Matthews och Scott (1995, s. 35) redogör för att ett företag bör 
identifiera några nyckelord att fokusera på vid omvärldsbevakning. För Syssla återfinns 
endast ett visst stöd kring detta i det empiriska materialet. Undersökningen visar förvisso att 
företaget letar branschrelaterade nyheter och trender, men det saknas dock den specificering 
som resonemangen efterfrågar. Verksamhet arbetar på ett liknande sätt med tillägg för 
branschspecifika nyhetsbrev. Därmed visar det empiriska resultatet från Verksamhet ett visst 
stöd utan stark överensstämmelse till resonemangen då nyckelfrågor för bevakningen saknas. 
Liknande argument kan användas för Ordnas omvärldsbevakning. Företaget använder sig av 
nyckelord i bevakningen, det framgår dock inte hur dessa fastställdes. 
 
Hamel och Prahalad (1990, s. 43-5) argumenterar att bevakning skapar förutsättningar för 
företaget att anpassa förmågan efter omgivningen och därigenom arbeta proaktivt med 
strategiskt arbete. Undersökningen av Syssla visar att viss omvärldsbevakning genomförs men 
att arbetet inte direkt ligger till grund för företagets utveckling då de snarare ser interna 
faktorer som grundläggande vid det strategiska arbetet. Detta visar inte på några indikationer 
att företaget arbetar aktivt med skapa förutsättningar på det sätt som nämnts i Hamel och 
Prahalads (1990, s. 43-5) resonemang. Vad gäller Verksamhet visar undersökningen att 
bevakning av marknaden formar utbudet, vilket i sin tur påverkar de aktiviteter företaget bör 
lägga kraft på, exempelvis sälj eller underhåll. Detta kan jämföras med den forskning Hamel 
och Prahalad (1990, s. 43-5) presenterar, som visar likhet med tillvägagångssättet inom Ordna 
vilket möjliggör anpassning av förmåga beroende på de behov som uppstår på marknaden. 
Således arbetar inte Ordna med bevakningen som grund för ett proaktivt planeringsarbete.  
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Yasai-Ardekan och Nystrom (1996, s. 200-1) samt Jennings och Lumpkin (1992, s. 792) har 
klargjort att företag som inriktar sin omvärldsbevakning på visionsrelaterade faktorer uppvisar 
bättre resultat än de som ignorerar detta. Undersökningen av Syssla visar att erfarenheter finns 
från tidigare perioder av låg ekonomisk aktivitet vilket inte påverkat verksamheten. Inte heller 
nämns någonting huruvida de arbetar med att identifiera faktorer som skulle kunna påverka 
företagets arbete mot visionen, som exempelvis att fokusera på företagsklimat i 
storstadsområdena dit de vill utvecklas. Undersökningen av Verksamhet visar ett liknande 
resultat och det framgår inte med tydlighet huruvida omvärldsbevakning inkluderar 
visionsrelaterade faktorer. Både Syssla och Verksamhet har dock en vision med fokus på 
omsättning och tillväxt, vilket gör bevakning av kundsegment och potentiella marknader 
visionsrelaterad. Detta visar ett visst stöd för Yasai-Ardekan och Nystrom (1996, s. 200-1) 
och Jennings & Lumpkins (1992, s. 792) teoretiska resonemang. Ordnas vision är inte direkt 
relaterad till några specifika faktorer. Även denna vision är fokuserad på tillväxt och på så sätt 
kan det ses som att bevakningen är relaterad till visionen då den syftar till att främja tillväxten 
i företaget. 
 
Johnson med kollegor (2006, s. 65-8) presenterar en modell för omvärldsbevakning, 
PESTEL-modellen, vilken framförallt är utformad för större företag. Syssla arbetar inte med 
att göra omvärldsanalyser i den omfattning modellen beskriver. Ett snarlikt resultat framkom 
för Verksamhet, dock återfinns vissa delar av omvärldsbevakningen som genomförs i 
modellen. Modellen som helhet används inte som verktyg, då undersökningen ej visade om 
samtliga beståndsdelar berörs. Den empiriska undersökningen av Ordna visade ett resultat 
snarlikt det Syssla uppvisade, då användandet av modellen som helhet inte förekommer.  
 
Genom PESTEL-modellen ligger det i bevakarens intresse att identifiera key drivers of 
change vilka visar på faktorer som påverkar marknaden (Johnson et al, 2006, s. 65-71). 
Genom identifiering av dessa drivers kan företag skapa prognoser över möjlig utveckling på 
marknaden samt inom berörda sektorer (Hines, 2006, s. 20-1). I undersökningen framkommer 
att Syssla inte arbetar med prognostisering eller identifiering av key drivers. Den 
prognostisering som förekommer inom företaget är av ekonomisk karaktär och är baserad på 
tidigare års resultat snarare än på externa faktorer. De delar av Sysslas tillvägagångssätt som 
ligger i linje med Hines (2006, s. 21) resonemang, är att arbetet mot visionen i och med 
veckoprognoserna bryts ner i mindre delar för att säkerställa att företaget är på väg i avsedd 
riktning. Därmed finns visst stöd för Hines (2006, s. 21) forskning. Även Verksamhet arbetar 
aktivitetsbaserat och arbetar inte med scenarioplanering. Ordnas ambitioner ligger som grund 
för verksamheten och huruvida företaget har innefattat key drivers of change som nyckelord i 
omvärldsbevakningen framgår ej. Undersökningen av Syssla visar att det inte finns stöd för de 
teorier som beskriver strategiskt handlande (Hines, 2006, s. 21 och Albright, 2004, s. 40-2) då 
vissa förutsättningar för strategiskt handlande utifrån omvärldsanalys saknas. Resultatet från 
Verksamhet präglas mer av omvärldsanalysen då information kategoriseras och arkiveras på 
ett mer systematiskt sätt. I undersökningen av Ordna framgick det att företaget inte aktivt 
arbetar med en grundlig planering för strategiskt handlande. 
 
En god omvärldsanalys och informationshantering skapar flexibilitet att anpassa aktiviteter i 
företaget (Hines, 2006, s. 21 och Albright, 2004, s. 40, 42). Undersökningen av Verksamhet 
visar att exempelvis kundbevakning kan ligga till grund för strategisk handlande i form av 
produktutveckling eller underhåll av kundrelationer. Varken Syssla eller Ordna arbetar med 
ett strukturerat system med analysering och kategorisering av information från 
omvärldsanalysen, dock präglar informationen i viss mån utbudet av företagens produkter och 
tjänster.  

52



6.5 Bohman-Landgrens Matris 
I denna del av analysen illustreras grafiskt var de analyserade företagen befinner sig i 
matrisen samt att konkreta rekommendationer för fortsatt utveckling av verksamheten ges. 
Den teoretiska referensramen fungerar som utgångspunkt för rekommendationerna. Vissa 
resonemang har dock anpassats för att med fördel kunna appliceras på små företag i en unik 
miljö. De analytiska resultaten har fungerat som bakgrund till rekommendationerna och 
innebär att varje företag har en unik position i matrisen samt att rekommendationerna endast 
är avsedda för respektive företag. Med detta sagt fungerar detta avsnitt inte uteslutande som 
analys utan ger även utrymme för att forma de rekommendationer som skall besvara 
problemformulering och syfte.  
 
Problemformulering: Hur bör små företag i tillväxt arbeta för att undvika strategisk drift? 
 
Syfte: Syftet är att förstå hur små företag i tillväxt arbetar med kontinuerliga strategifrågor 
samt att presentera rekommendationer för att motverka strategisk drift till de undersökta 
företagen. 
 

Analysens första delar har som avsikt att skapa 
förståelse för hur små företag arbetar med 
strategifrågor för att undvika strategisk drift. Detta 
avsnitt har för avsikt att omsätta ovanstående 
analyser till underlag för att skapa de 
rekommendationer som syftet avser. Inledningsvis 
redogörs för de viktigaste aspekterna som 
framkom i analysen samt ligger till grund för 
företagens placering i matrisen. Därefter ges ett 
tänkbart scenario för framtiden samt en önskvärd 
utveckling. Matrisen används i samtliga steg för att 
illustrera tankegångarna.  Figur 8 

 
De rekommendationer som redogörs för är tänkta att fungera 
tillsammans med de aktiviteter företagen redan genomför, 
varvid samtliga aktiviteter inte diskuteras. Tonvikt placeras 
därmed på aktiviteter som motverkar strategisk drift och leder 
företaget mot den långsiktiga målsättningen. Figuren till 
illustrerar företagens respektive placering i matrisen i nuläget. 
Anledningarna till placeringarna för redogjorda för i kommande 
avsnitt. För att underlätta för läsaren presenteras kodningen för 
respektive företag igen.  Figur 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 
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6.5.1 Rekommendationer Syssla 
 

Anledningar för placering i matrisen 
Affärsidén är god, men konceptet som företaget erbjuder kan 
kommuniceras ännu bättre till kunder. Visionen är 
välformulerad, konkret och uppnåbar under förutsättning att 
företaget fortsätter att utvecklas. Företaget har en stark identitet, 
väletablerad kultur, flexibel resursallokering samt att det råder 
enighet om målsättningar. Företaget producerar för nuvarande 
med full kapacitet och delägarna återinvesterar en stor del av 
vinstmedlen i företaget. I övrigt vet Syssla att medarbetarnas 
kompetens och utbildning har en central roll för att generera 

intäkter och företaget använder grafiska symboler, logotyper och personlig kontakt för att 
externt kommunicera vad företaget står för. Det faktum att en stor del av företagets 
medarbetare även äger företaget medför att ambitionerna generellt delas av samtliga och att de 
bidrar till att förbättra sin egen kompetens och andra aspekter inom företaget. Den 
omvärldsbevakning som Syssla genomför består generellt av branschmässor, Internet, 
nyhetsbevakning samt bevakning av konkurrenter. Bevakningen genomförs i mån av tid och 
informationen används i verksamheten, men kategoriseras inte systematiskt. Kundfeedback 
hanteras informellt och att medarbetarna själva har ansvar att sovra bland den externa 
informationen. Omvärldsanalysen baseras på vad företaget kan erbjuda med utgångspunkt i 
den egna förmågan snarare än på omvärldsbevakning. I övrigt är hoten mot verksamheten och 
de nyckelord som bevakningen baseras på oklara. Bevakning sker i viss utsträckning i linje 
med visionen, men exempelvis bevakningen av konkurrenter i storstäder är begränsad.  

Figur 11 

 
De interna aspekterna medför sammantaget att företaget har god kännedom om den egna 
verksamheten samt använder kompetenser och resurser på ett fördelaktigt sätt. Många 
aktiviteter som genomförs syftar till att skapa tillväxt vilket är i linje med visionen. Detta är 
bakgrunden till att Syssla placeras i rutan för producers. Några anledningen till att företaget 
inte placeras längst ut till höger är att intressenter kan uppleva att de har ytlig kunskap inom 
många områden och att företagets styrkor relativt konkurrenter är oklar. Det krävs att samtliga 
delar av den interna förmågan används optimalt för att placeras längst till höger i matrisen. 
Detta kräver grundlig planering som tar tid i anspråk, vilket inte medges i dagsläget. Då 
omvärldsbevakning och analys genomförs i viss bemärkelse placeras Syssla något under 
mitten av matrisen i höjdled. Företaget hade placerats högre upp i matrisen om det funnits mer 
formella system för extern informationshantering och analys.  
 
Ett tänkbart framtidsscenario 
Denna figur illustrerar obalans mellan 
interna och externa faktorer. Då företaget 
inte placerar stor fokus på bevakning och 
analysering av information från önskvärda 
marknader, samt bibehåller en utpräglad 
säljfokus på de befintliga marknaderna, 
påverkas jämvikten. För att etablera 
verksamheten på andra orter bör företaget 
skapa goda förutsättningar för 
marknadsexpansion. Således bör företaget utveckla omvärldsbevakning och analys för att 
omfatta ett större område. Då visionen i figuren återfinns diagonalt ovanför det övre högra 

Figur 12 
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hörnet innebär detta scenario att utvecklingen riskerar att ske vågrätt snarare än mot visionen. 
Detta innebär inte nödvändigtvis en negativ omsättningsutveckling, då den befintliga 
marknaden potentiellt kan utökas, men utvecklingen driver inte företaget mot den gemensamt 
uppsatta riktningen. Då uppstår strategisk drift vågrätt åt höger samt lodrätt nedåt, vilket 
innebär att extern relativt intern fokus minskar. Den egna förmågan har utökats med 
marknadsexpansionen men omvärldsbevakningen och omvärldsanalysen har inte anpassats.  

 
En önskvärd utveckling 
Sysslas vision innefattar att bli den största aktören på den 
Norrländska marknaden samt att etablera verksamheten i någon 
av Sveriges största städer inom fem år. En rekommendation är 
att använda delmål för att bryta ned visionen och göra vägen dit 
mer konkret. För att visa kunder att företaget erbjuder hela 
spektrumet av marknadsföringstjänster föreslås medarbetaren att 
vid varje kundmöte betona och exemplifiera hur företaget kan 
leverera kompletta lösningar. Detta kan skapa merförsäljning, 
stärka företagets identitet samt medföra att kunders behov bättre 

kartläggs. Ett konkret tips att arbeta med relations ledning och bygga upp en kunddatabas 
vilket kan förenkla vid framtida affärer och skapa underlag för att erbjuda helhetstjänster.  

Figur 13 

 
I och med att Syssla vill utvecklas och nå nya marknader bör företaget utöka 
omvärldsbevakningen för att kartlägga och analysera de rådande förhållandena på dessa 
marknader. Detta innebär att den nuvarande omvärldsbevakningen skulle bibehållas samtidigt 
som mer fokus placeras på de tänkbara marknaderna. Ett förslag för medarbetarna är att 
kontinuerligt och informellt samla information samt arkivera den i mappar under olika 
rubriker. På det sättet medges för den berörde inom företaget att sedan hämta önskvärd 
information utan att behöva samla och sortera all information själv. Dessa mappar kan vara 
uppbyggda med undermappar, likt en mind-map, för att på ett överskådligt sätt hitta 
information om det som eftersöks. Några förslag på undermappar kan vara företagsklimat, 
potentiella kunder, sociala faktorer och trender, geografiska begränsningar och nya 
produktionssätt. Bevakningen kan med fördel trappas upp successivt då det gradvis klarnar 
vilken information som behöver eftersökas och därmed kan trender och utvecklingsriktning 
åskådliggöras. Värdet av bevakningen i det långa loppet kan anses överstiga kostnaderna att 
genomföra densamma. I övrigt är uppfattningen att tidsåtgången att kontinuerligt genomföra 
omvärldsbevakning är mindre än tidsåtgången för att vid ett senare tillfälle samla all 
information. En annan fördel är att riskerna för etablering på andra orter minskas i takt med 
att omvärldsbevakningen ökar. För företagets placering i matrisen innebär den ökade 
fokuseringen på externa faktorer att företaget inledningsvis färdas lodrätt uppåt för att sedan 
balansera aktiviteterna och arbeta mot de långsiktiga målsättningarna diagonalt mot visionen.  
 
De största riskerna mot verksamheten bör klargöras för att skapa ett underlag för att bemöta 
dessa. Låt säga att företaget nyanställer och konjunkturen samtidigt vänder nedåt. Då 
likviditeten inte utgör en stor buffert bör det finnas planer för var tänkbara besparningar kan 
göras och vilka delar av verksamheten som är viktigast att behålla oförändrade. En annan risk 
kan vara att kunder efterfrågar nya tjänster som kräver kompetens medarbetarna i dagsläget 
saknar. För att uppfylla affärsidén rekommenderas att medarbetarna avsätter tid att identifiera 
tänkbara brister i sin kompetens samt identifiera sätt att åtgärda det. Med dessa 
rekommendationer kan Syssla sträva mot visionen genom att etablera balans mellan internt 
och extern fokus. En central aspekt är att aktiviteterna skall vara i linje med den långsiktiga 
inriktningen av verksamheten, vilket är underlag för en placering matrisen som aligner.  
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6.5.2 Rekommendationer Verksamhet 
 
Anledningar för placering i matrisen 
Verksamhet är i en expansionsfas vad gäller utbudet av produkter 
och tjänster. Detta medför att den ursprungliga affärsidén 
revideras för att passa företagets hela spektrum av produkter och 
tjänster. Vad gäller visionen ställer Verksamhet in siktet utanför 
företagets befintliga resurser. Genom nedbrytningen i aktiviteter 
involveras medarbetarna i företagets arbete mot målen och 
visionen samtidigt som kontinuerlig uppföljning genomförs. 
Vidare tydliggörs varje medarbetares roll i företaget samt vad 
som förväntas av dem. Medarbetarna och deras kreativitet är de 
viktigaste resurserna och det läggs stor vikt vid 
rekryteringsprocessen vilket leder till att rätt kompetenser och förmågor kommer in i 
företaget. Henrik anser att företaget har den kunskap som krävs för att skapa vilken mjukvara 
som helst, men aktiviteterna initieras inte före en stor efterfrågan på en sådan produkt är 
identifierad. Med dessa aspekter som bakgrund anses det att Verksamhet har god kännedom 
om de interna faktorerna samt att företaget har identifierat styrkorna i företaget. 
Omvärldsbevakningen Verksamhet bedriver fokuserar främst på bevakning av 
branschrelaterade sidor på Internet samt kunder. Genom att arbeta nära kunder och ständigt få 
feedback om de produkter och tjänster företaget erbjuder samt vilka önskemål som finns på 
utveckling av desamma, kan företaget snabbt identifiera växande behov och trender. 
Medarbetarna har här ett stort ansvar att hålla sig informerade om externa händelser som 
påverkar deras del i verksamheten. Den information som inhämtas sorteras beroende på vilken 
del av företaget den påverkar vilket gör att informationen enkelt kan tillgodogöras då den 
skall fungera som beslutsunderlag.  

Figur 14 

 
Med de interna aspekterna i åtanke placeras företaget långt ut till höger i matrisen. 
Anledningarna till att företaget inte placeras längst till höger beror på att företaget i 
tillväxtfasen skapar större avstånd mellan de olika delarna inom företaget. Detta anses vara 
vanligt för många företag i tillväxt, såväl utbuds- som personalstocksmässigt. Då 
omvärldsbevakningen är väl anpassad för branschen och marknaden samt ligger till grund för 
strategiska beslut placeras Verksamhet högt upp i matrisen.  
 

Ett tänkbart framtidsscenario 
Då organisationer växer påverkas framförallt 
den organisatoriska strukturen i företaget. 
Detta medför svårigheter att se helheterna i 
företaget, även om VD:n har en 
övergripande roll riskerar övriga 
medarbetare påverkas mycket och tappa 
helhetsgreppet om verksamheten. Då 
företaget börjar sälja den nya produkten 
utökas marknaden (lodrätt) samtidigt som 

det ställs mer krav på företaget internt (vågrätt). Detta innebär att matrisen växer i båda 
riktningar. Företaget kommer att behöva utöka kunskapsbasen inom företaget samt anställa 
fler personer. Genom att företaget nu behöver lägga mer fokus på utbildningar och 
nyrekrytering riskerar en obalans att skapas med tanke på hur företaget behöver utvecklas. 
Detta är illustrerat i matrisen och visas genom att företaget placeras högt upp gällande externa 

Figur 15 
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faktorer, då kunder kartlades redan innan produkten skapades. Verksamhets placering i 
matrisen på den vågräta axeln skulle dock inte följa dess utveckling på grund av de interna 
svårigheter som kan uppstå vid en snabb tillväxt. Genom nyanställningar skapas ett större 
företag med samma rutiner och arbetssätt som bedrevs då verksamheten var mindre. De olika 
avdelningarna kommer att skiljas mer från varandra och medarbetarna får sämre insikt i 
företagets verksamhet, sett som en helhet. Scenariot medger att företaget skulle kunna fungera 
relativt bra och generera vinster men faran ligger i att företagsidentiteten och kulturen 
kommer gå förlorad. Detta tillsammans med att företaget blir mer och mer toppstyrt, där 
avdelningarna glider ifrån varandra och endast VD:n håller ihop företaget.  
 
En önskvärd utveckling 
I takt med Verksamhets utveckling ökar som 
tidigare nämnts ställs högre krav på både 
kartläggning av externa faktorer samt den 
interna strukturen i företaget. Verksamhets 
vision fokuserar på att växa och utveckla 
verksamheten med nya produkter och 
marknader. Då den nya produkten är skapad 
utifrån en redan befintlig efterfrågan kan det 
antas att Verksamhet redan från första 
början har kartlagt marknaden. Fokus bör då 
istället ligga på interna faktorer, vilka ämnar knyta samman företaget för att delarna skall 
fungera tillsammans och genom detta undvika att hamna i samma position som nämnts i 
föregående avsnitt. Utmaningen blir att behålla företagsidentiteten och kulturen samtidigt som 
informationsdelningen inom företaget utvecklas. 
 

Figur 16 

Ett relativt enkelt och inte alltför kostnadskrävande sätt för Verksamhet är att använda sig av 
fler reguljära internmöten där medarbetarna blir informerade om vad som händer i företaget. 
Målet med dessa internmöten är att skapa möjligheter för utveckling av produkter och tjänster 
samtidigt som det ligger till grund i utmaningen att behålla kulturen av ett kunskapsintensivt 
företag. Genom mötena skapas en dialog mellan säljarna, konsulterna och programmerarna. 
Detta leder till att efterfrågan av nya funktioner snabbt kan identifieras och förmedlas vilket i 
sin tur skapar bra förutsättningar för utveckling av nya produkter. De delar av företaget som 
agerar ut emot marknaden kommer dessutom att kunna förmedla idéer från programmerarna 
till kunderna, vilket kan leda till nya behov. Genom att hålla internmöten varannan eller var 
tredje vecka kan medarbetarnas förståelse för hela verksamheten öka samtidigt som idéer 
snabbt kan få grogrund. Det kan även gynna nyanställda som omgående kan få en inblick i 
företaget, något som kan underlätta initieringsprocessen och förståelsen för företagets utbud. 
En förhoppning är att skapa en känsla av delaktighet bland medarbetarna vilket i längden kan 
leda till att företaget får behålla betydelsefulla medarbetare. De föreslagna 
rekommendationerna för Verksamhet kan ses som en del i strävan för företaget att behålla sin 
roll som aligner och fortsätta utvecklingen i riktning mot visionen.  
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6.5.3 Rekommendationer Ordna 
 

Anledningar till placering i matrisen 
Ordnas affärsidé inkluderar intressenter och delvis även 
företagets ambitioner, dock verkar den sakna förankring i 
företaget vilket kan vara negativt. Det finns ingen konkret vision 
mer än viljan att öka omsättningen och knyta fler kunder till 
företaget. Detta innebär att medarbetarna får svårare att bidra, då 
företagets långsiktiga riktning inte är klar. I övrigt är ambitionen 
(visionen) möjlig att uppnå med de resurser och kompetenser 
som redan finns i företaget. Det är dock mer problematiskt att 
uppnå den på grund av dess formulering. Företaget arbetar med 

full kapacitet, värdesätter medarbetarnas kompetens mycket och betonar samarbete. 
Utbildning uppmuntras och medarbetarna kan utan hierarki dela information. Företaget 
värdesätter medarbetarna och arbetar aktivt med att skapa en kreativ miljö. Ordnas kultur och 
företagsidentitet används främst internt, snarare än som ett sätt att kommunicera med 
marknaden. Företaget månar om sina befintliga kunder. Strategisk planering och feedback 
hanteras informellt och rutiner för dagligt arbete finns inte nedtecknat. Sälj är huvudsakligt 
fokus för närvarande. Omvärldsbevakning genomförs i viss mån genom bland annat medie-, 
konkurrent- och branschbevakning. Informell feedback används tillsammans med 
omvärldsbevakningen för att anpassa utbudet och erbjuda nya tjänster. Därmed fungerar 
informationen som underlag att svara på möjligheter i linje med de ambitioner att utöka 
verksamheten som finns. Det saknas vissa delar av omvärldsbevakning och analys, vilket 
innebär att extern information inte används i det långsiktiga planeringsarbetet. Hoten mot 
verksamheten utgörs av att för mycket tid placeras på säljaktiviteter samt att företaget har 
relativt få kunder.  

Figur 17 

 
Företaget arbetar för att uppnå den långsiktiga inriktningen (den nuvarande visionen) genom 
att fokusera på sälj och att öka målsättningen samt hålla full arbetsbeläggning. Detta, i 
kombination med en kreativ miljö för medarbetarna, medför en placering i rutan för 
producers. På grund av att visionen har en kort tidshorisont och kan omformuleras för att 
bättre visa på önskad utvecklingsriktning och bristen på kvantifierade kortare målsättningar 
blir placeringen i denna ruta till vänster. Med bakgrund av omvärldsarbetet placeras Ordna 
strax nedanför matrisens mittlinje i höjdled.  
 
Ett tänkbart framtidsscenario 
Denna figur illustrerar hur en framtid präglad av 
obalans mellan interna och externa faktorer kan se 
ut. En möjlig utveckling för Ordna, givet att 
utvecklingen fortsätter oförändrad är att matrisen 
växer vågrätt åt höger. Scenariot grundar sig på 
att företaget i nuläget arbetar med att tillfredställa 
ett fåtal kunder samt att etablera nya. Detta 
lämnar begränsat med tid till externa aktiviteter. 
Då kunder inte eftersöks på nya marknader 
expanderar matrisen inte lodrätt. Varje kund betyder mycket för företaget, vilket innebär stora 
ekonomiska konsekvenser om en kund skulle välja bort Ordnas tjänster. Således är företaget 
sårbart genom avsaknaden av en bred kundbas. I övrigt riskerar arbetet mot att kontinuerligt 
öka antalet kunder och utöka verksamheten att bli lidande då en stor del av de nuvarande 

Figur 18 
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aktiviteterna syftar till att använda den interna förmågan mot befintliga kunder. De externa 
aktiviteterna, inbegripande att hitta nya marknader, kunder och bevaka trender samt att skapa 
underlag för långsiktighet får därmed mindre fokus. Sammantaget kan då ambitionen att öka 
omsättningen vara grunden till att nya kunder inte identifieras. Detta scenario illustrerar en 
framtida utveckling av företaget som endast delvis uppfyller den vision som fastställts för 
verksamheten, och den externa fokuseringen är i stort sett oförändrad. Matrisen visar att 
utvecklingen av den interna förmågan har utökats samtidigt som marknaden utgörs av samma 
kundbas. Därmed leder utvecklingen till att positionen ej förändras i höjdled och drift från 
visionen, vågrätt åt höger, uppstår.  
 

En önskvärd utveckling 
Huvudsyftet med verksamheten är i nuläget att knyta fler kunder 
till företaget och öka omsättningen, vilket den uttalade kund- och 
säljfokuseringen bidrar till att uppfylla. Det uppstår förvisso 
några problem med dagens strategiarbete. Då långsiktig 
planering inte prioriteras är det svår för medarbetarna att relatera 
till de uppdrag de dagligen arbetar med. Vad gäller affärsidén 
formuleras den väl på hemsidan och beskriver de värden som 
kännetecknar företaget. En viktig aspekt för framtiden är att 
fortsätta kommunicera de värden företaget skapar för kunden 

samt att kontinuerligt upprätthålla medarbetarnas vetskap om idén. En rekommendation för de 
första åtgärderna är att etablera en vision med längre tidshorisont och mer konkreta objektiv 
att sträva mot. Den bör dock vara fastställd så att den inte kan uppnås med de resurser som för 
närvarande finns i företaget och den bör uppmuntra medarbetarna att sikta en aning högre än 
vad som är uppnåbart initialt. Istället för en vision som beskriver en önskan att knyta fler 
kunder till företaget och öka omsättningen kan den exempelvis innehålla en önskan att vara 
det konsultföretag inom energiteknik i Norrland som erbjuder det högsta värdet till sina 
kunder samt att omsättningen inom fem år skall uppgå till 15 miljoner. Därigenom skapas ett 
högre syfte än nuvarande formulering samt det blir en mer tydlig koppling mellan kärnvärden 
inom företaget och hur kunder ska bemötas. Samma entreprenöriella och kreativa anda som 
betonas internt bör användas och lyftas fram externt för att stärka banden till befintliga 
kunder. Den kvantifierade målsättningen i den exemplifierade visionen kan fungera som ett 
långsiktigt mål för de anställda för att relatera till försäljning för att sporra till utveckling. Den 
kvantifierade delen av visionen innefattar att knyta nya kunder till företaget, då det är en 
förutsättning för att uppnå målet för omsättningen.  

Figur 19 

 
Genom att bryta ned visionen i delmål kan ledningen lättare följa upp om utvecklingen går i 
rätt riktning. Företaget bör ställa frågan om det redan placerar tillräckligt med kraft på 
säljaktiviteter för att nå visionen eller om mer tid bör ägnas åt att vårda de befintliga 
relationerna. Detta förfarande skapar helt enkelt referenspunkter och riktvärden för att lättare 
utvärdera hur det dagliga arbetet bör planeras. Genom att undersöka den historiska 
utvecklingen samt ta ledningens ambitioner i åtanke kan underlag för en långsiktig planering 
skapas, vilket kan mynna ut i en mer konkret vision. Detta behöver inte vara en komplicerad 
aktivitet, men kan visa sig viktigt för medarbetarna, då rutiner inom vissa områden eftersöks. 
Dessa förslag kan förhindra att utvecklingen sker oplanerat och förhindra strategisk drift. I 
nuläget, då långsiktig planering förekommer i begräsad skala driver företaget och riskerar i 
längden att hamna i en icke önskvärd position. Därför är det viktigt att Oskar fastställer den 
långsiktiga inriktningen. Ett led i detta är att tydligt visa vad som krävs av medarbetarna och 
hur de ska genomföra utvecklingen.  
 

59



Som nämnts tidigare kan ett fåtal kunder vara en nackdel vid motgångar. Det kan även 
innebära att den nuvarande visionen skapar konflikter då en ökad omsättning möjligtvis kan 
skapas med befintliga kunder, medan en satsning på att finna nya kunder inte nödvändigtvis 
ökar omsättningen i den mån vård av nuvarande kunder skulle. Det är en svår avvägning, men 
dock en nödvändighet att undersöka marknaden för att identifiera vad som efterfrågas. En 
rekommendation är att hålla relationen mellan befintliga och potentiella kunder i åtanke för att 
fastställa deras relativa lönsamhet. Slutligen är Ordnas placering i matrisen en följd av att den 
interna förmågan används till en högre grad och att företaget skapat kunskap om marknaden, 
dess relativa lönsamhet samt etablerat en större kundbas. Balansen mellan externt och internt 
utgör hörnstenar för placering i rutan för aligners.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur rekommendationerna och användandet av matrisen mottogs av 
respektive företag. I den bemärkelsen är detta kapitel en kombination av materialet från den 
steg två i den empiriska undersökningen, hur den gick till väga samt författarnas tankar och 
funderingar. 
 

7.1 Kommentarer om respondenternas mottagande 
Studiens huvudsakliga empiriska material genererades genom intervjuer och 
rekommendationerna baserades på författarnas tolkning av den informationen i förhållande till 
den teoretiska referensramen och den rådande förförståelsen. Utan den teoretiska 
förförståelsen om strategiarbete och dess följder hade rekommendationerna säkerligen tagit en 
annan karaktär. De andra företagsträffarna inleddes med en presentation av matrisen. Det 
tydliggjordes att matrisen först och främst skall användas som ett verktyg för att illustrativt 
visa på företagets position. Således utvecklades relationen mellan vilka externa och interna 
möjligheter som finns samt hur företaget idag utnyttjar sina förmågor för att etablera en 
balanserad strävan mot företagens långsiktiga målsättningar. Efter att matrisen hade förklarats 
placerades företagen in, varpå motiveringar som klargjorde företagens individuella placering i 
densamma redogjordes för.  
 
Vad gäller företagens respektive placering i matrisen fann samtliga respondenter den rimlig 
och förstod vad som föranlett den egna företagsplaceringen. Exempelvis Oskar hade sedan 
tidigare identifierat och reflekterat över de problem vilka bidragit till den aktuella placeringen. 
Han menade att matrisen tydligt visade företagets nuvarande situation. Han klargjorde 
förvisso att han inte tidigare sett problemet utifrån ett liknande perspektiv, ur vilket företagets 
interna problem ställdes mot de externa möjligheterna. Det motiverades varför företagen bör 
arbeta med målsättningar och visionsskapande för att hamna i rutan aligners. Genom detta 
tydliggjordes för respondenterna i vilken utsträckning en väl utvecklad och kommunicerad 
vision kan fungera som hjälpmedel i och för det strategiska arbetet.  
 
Alla respondenter förstod bakgrunden till det egna företaget placering i matrisen och förstod 
hur strategiska beslut påverkar dess position. Genom att kombinera en serie resonemang i 
matrisen förenklades det akademiska materialet och kunde fungera som en förenkling av 
verkligheten, vilket var en målsättning. Även de tänkbara scenarierna som presenterades för 
respondenterna ansågs vara rimliga och väl förankrade i verkligheten. Genom att åskådliggöra 
scenarierna i matrisen tydliggjordes faran med att arbeta på ett visst sätt och de konsekvenser 
detta skulle kunna ha för företaget. Gustav och Oskar menade att företagets placering i 
matrisen mycket väl skulle kunna inträffa om arbetet som föranlett det tänkbara scenariot 
fortsatte oförändrat. De påpekade även att matrisen synliggjorde de problem företaget skulle 
kunna stöta på samt att problemen sattes i ett annat perspektiv än vad som tidigare diskuterats. 
Henrik ansåg att det tänkbara scenariot som presenterades var sannolikt med tanke på 
företagets nuvarande position.  
 
När rekommendationer redogjorts för menade Henrik att de var rimliga vad gäller företagets 
utveckling. I övrigt ansågs rekommendationerna kunna förebygga att företaget hamnar i de 
tänkbara scenarion som presenterades. De två andra respondenterna visade på förståelse för 
rekommendationerna och hur de kunde härledas till matrisen. Oskar menade att på ett tydligt 
sätt matrisen hade visat hur vision och målsättningar kunde involveras mer i företagets 
vardagliga verksamhet. Han fortsatte med att förklara hur han enkelt kunde se på vilket sätt 
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företaget skulle arbeta för att hamna i rutan för aligners och nå den vision och de mål som 
företaget satt upp. Han berättade att rekommendationerna stämde överens med de funderingar 
han haft kring verksamheten samt att företagets mål nu enklare kunde tydliggöras för de olika 
intressenter företaget har, som exempelvis anställda. Gustav påpekade att de 
rekommendationer som gavs låg i linje med hur företaget tidigare bedrivit verksamheten, men 
att arbetssätten gradvis minskat då fokus lades på andra aktiviteter. Han menade dock att han 
förstod vikten av arbetssättet då företaget är i en tillväxtfas och mer kontroll snart kan komma 
att behövas.  
 
Sammanfattningsvis lämnades god respons från respondenterna, dels på de rekommendationer 
som gavs för önskvärd utveckling, men framförallt på hur matrisen tydliggjorde olika möjliga 
scenarion. Respondenterna förstod hur företaget skulle påverkas i arbetet mot visionen genom 
att etablera balans inom företaget. Strategisk drift förklarades som arbete vilket leder företaget 
i en annan riktning än mot visionen och respondenterna kunde förstå på vilket sätt detta kan 
illustreras i matrisen.  
 

7.2 Författarnas kommentarer 
Den respons som gavs på det material som presenterades var av stor tillfredsställelse. De 
rekommendationer som förmedlas till respondenterna grundades till stor del på hur matrisen 
är utformad samt hur den kunde användas för att enkelt illustrera förändring. 
Rekommendationerna fick sammantaget en mycket positiv respons och styrktes av 
respondenterna och samtliga respondenter insåg att externa och interna aspekter påverkar 
kraftigt företagets långsiktiga strategiska riktning.  
 
Undersökningen visade att vissa åsikter delades av samtliga respondenter, däribland 
uppfattningen om att tid är en bristvara och att medarbetarna har en central roll i verksamhen. 
Efter analysen framkom det att ett stort ansvar, både vad gäller vidareutbildning och ansvar 
för att genomföra omvärldsbevakning, placerade på medarbetarna. Med anledning att samtliga 
företag i undersökningen hade full arbetsbeläggning och generellt begränsat med tid, bör en 
diskussion föras gällande fler centrala initiativ för utbildning och omvärldsbevakning för att 
undvika att medarbetarna prioriterar bort dessa aktiviteter till fördel för kortsiktiga objektiv. 
Det krävs möjligtvis fler riktlinjer från ledningen i respektive företag för att implementera 
dessa aktiviteter och etablera en balans mellan löpande aktiviteter och de aktiviteter som 
syftar till att skapa långsiktighet. Studien visar exempelvis att PESTEL-analysen inte används 
fullständigt och att företagen delvis saknar den specificering av nyckelord att använda i 
omvärldsbevakningen som förordas av vissa teoretiska resonemang. Det faktum att samtliga 
företag till viss del har valt att decentralisera omvärldsbevakningen kan påverka den grad de 
mer omfattande omvärldsbevakningsmetoderna, som exempelvis PESTEL, används. En 
uppfattning som kan diskuteras är att mindre företag genom decentralisering påverkar den 
grad mer omfattande omvärldsbevakningssystem används och hur frekvent utbildning av 
medarbetare genomförs.  
 
Många resonemang i den teoretiska referensramen härrör främst från forskning på stora 
företag. Det är intressant diskutera huruvida vissa teoretiska resonemang kanske är mer 
betydelsefulla för mindre företag än för stora. Bland annat Ashton och Mortons (2005) 
resonemang om talang bör med tanke på samtliga respondenters uppfattning om 
medarbetarnas betydelse visa bättre överensstämmelse med små än stora företag. De 
teoretiska resonemang vilka berör miljöhänsyn samt moral och etik kan kommuniceras genom 
affärsidé saknade överensstämmelse med två företag och verkade endast delvis viktigt för det 
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tredje företaget. Uppfattningen är att samhället och kunder kontinuerligt ställer högre krav på 
ovanstående områden, vilket gör det intressant att undersöka varför dessa resonemang inte 
överensstämmer mer med tillvägagångssätten i de undersökta företagen. Inom ett närliggande 
område, nämligen i vilken mån företagen förmedlar företagsidentiteten externt, visar 
undersökningen endast överensstämmelse för ett företag, vilket således kan diskuteras på 
samma sätt som resonemangen om miljöhänsyn samt moral och etik. Borde dessa aspekter 
lyftas fram mer i företagen för att skapa förutsättningar för konkurrenskraftighet och 
långsiktighet?  
 
De teoretiska resonemangen gällande kärnkompetenser och hur de förhåller sig till 
konkurrenter kunde inte jämföras med den empiriska undersökningen, vilket kan bero på att 
intervjuguiden inte innehöll specifika frågor på området. Av dessa anledningar bör det föras 
en diskussion om hur alternativa frågor kan ställas för att generera svar som visar en bättre 
överensstämmelse med de teoretiska resonemang som berör kärnkompetenser.  
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att undersöka samma företag igen om några år för att fastställa om 
scenarierna stämde överens med företagens verkliga utveckling. Om de framtagna scenarierna 
visade tydlig överensstämmelse med företagens utveckling skulle detta vara ett sätt att befästa 
dess användbarhet. Det vore även att intressant att undersöka hur företagen som medverkade i 
studien har presterat om några år. Låt säga att utvecklingen inte varit i linje med den 
långsiktiga inriktningen och att utvecklingen mer kan liknas med den tänkbara utvecklingen. 
Detta kan skapa motiv för att arbeta aktivt med att ställa externt mot internt med den 
långsiktiga strategiska avsikten i åtanke. Vid ett sådant utfall skulle matrisen ha visat att den 
kan fungera som ett analysverktyg och ett sätt förutsäga hur företag kan komma att utvecklas.  
 
Den teoretiska referensramen i kombination med den rådande förförståelsen utgör grunden till 
matrisen. Med främst den teoretiska referensramen i åtanke vore det intressant att undersöka 
matrisen applicerbarhet på medelstora och stora företag, med bakgrund att många teoretiska 
resonemang främst är avsedda för den typen av företag. Därmed borde de teoretiska 
resonemangens ursprungliga kontext borga för en god överensstämmelse med verkligheten. 
Nu är detta utfall givetvis osäkert, vilket ger en framtida studie på områden relevant och 
intressant. En undersökning skulle medge en viss jämförelse mellan större företag och mindre 
företag, inte för att generalisera, men för att ge en antydan om hur storlek på företaget kan 
påverka hur det interna ställs mot det externa inom företaget.  
 
Som nämnts i föregående avsnitt vore det intressant att undersöka varför miljöaspekter och 
moral och etik inte förmedlades med affärsidé i större utsträckning samt att utreda 
anledningarna till att en externt förmedlad företagskultur inte var prioriterat. Detta är relevant 
med bakgrund att kunder och konsumenter ställer allt högre krav och att medvetenheten i 
samhället ständigt ökar. En sådan undersökning skulle kunna undersöka fler små företag inom 
andra branscher än de som inkluderats i denna studie. Ett förslag är exempelvis att undersöka 
företag med mer fokus på slutkonsumenter istället för företagskunder och jämföra 
överensstämmelsen med de teoretiska resonemangen i förhållande till de redan undersökta 
företagen. Matrisen skulle även i en sådan undersökning fungera som analysverktyg och 
scenarioskapare.  
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8. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser baserade på de empiriska 
undersökningarna, analyserna och den återkoppling respondenterna gav. I kapitlet 
presenteras även svaret på problemformuleringen.  
 

8.1 Företagen 
Problemformulering och syfte upprepas nedan för att underlätta för läsaren. En intention är att 
skapa underlag för att visa på kopplingar mellan det genererade resultatet och studiens avsikt. 
 
Problemformulering: Hur bör små företag i tillväxt arbeta för att undvika strategisk drift? 
 
Syfte: Syftet är att förstå hur små företag i tillväxt arbetar med kontinuerliga strategifrågor 
samt att presentera rekommendationer för att motverka strategisk drift till de undersökta 
företagen. 
 
Utifrån studiens grundläggande frågeställning och syfte identifierades ett flertal aktiviteter 
som de i studien berörda företagen genomförde. Utifrån den empiriska insamlingen av 
material klargjordes syftets första del, hur företagen arbetar med kontinuerliga strategifrågor. 
De aktiviteter vilka identifierades analyserades mot den presenterade teoretiska referensramen 
vilket ledde till en placering och gav möjligheter att illustrativt placera företagen i matrisen. 
Med matrisen som stöd gavs sedan rekommendationer utifrån varje företags unika situation 
dels för att motverka strategisk drift, men även för att indirekt öka konkurrenskraften.  
 
Svaret på studiens problemformulering kan inte ges som ett rakt och tydligt svar utan är 
snarare en kombination av de olika rekommendationer som presenterades i analyskapitlet. De 
rekommendationer som ges kommer inte att kunna svara på frågeställningen hur alla små 
företag i tillväxt bör arbeta utan snarare hur de kan använda sig av ett analysverktyg för att se 
vilken riktning de bör arbeta mot för att undvika strategisk drift. Gällande de företag som 
inkluderades i undersökningen har rekommendationerna givit svar på frågeställningen, dock 
är de sätt företagen bör arbeta på unika för varje företag.  
 

8.2 Bohman-Landgrens Matris 
Då studiens syfte var att framföra rekommendationer för hur små företag bör arbeta utgjorde 
matrisen ett uppskattat verktyg att använda för att illustrativt påvisa strategisk drift och 
motverka densamma. Matrisen har för respondenterna enkelt kunnat illustrera hur företagets 
befintliga verksamhet fungerar i strävan mot den långsiktiga strategiska målsättningen. 
Användandet av matrisen har visat att den fungerar som en grov förenkling av verkligheten 
och att olika företags strategiska arbete kan åskådliggöras i relation till företagens långsiktiga 
strategiska målsättningar. Då ett fåtal små företag arbetar med scenariobyggande som grund 
för strategiska beslut har matrisen visat sig fungera som ett verktyg för sådan verksamhet. 
Matrisen kan användas som ett förenklat verktyg för scenarioskapande, eller snarare som ett 
verktyg för att tydliggöra vilket resultat scenariot kan komma att medföra. Matrisen möjliggör 
identifiering av vilka strategiska beslut eller händelser som påverkar företaget i riktning mot 
den långsiktiga strategiska målsättningen. Matrisen kan även användas som 
diskussionsunderlag inom företagen i den strategiska processen och fastställa nuvarande 
utvecklingsriktning.  
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9. Metodkritik/sanningskriterier 
I detta kapitel diskuteras sanningskriterier i förhållande till studiens resultat och det sätt den 
genomförts på, med avsikt att belysa frågor kring studiens trovärdighet och äkthet. 
 

9.1 Kriterier för kvalitativ studie 
Genom att lyfta en diskussion om hur undersökarna har förhållit sig till det insamlade 
materialet samt diskutera sanningskriterier får en studie en högre grad av trovärdighet 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 160-1). Dessutom är det är viktigt att alltid kritiskt utvärdera de 
metoder som har använt vid studiens genomförande får att nå ett resultat av god vetenskaplig 
karaktär (Holme & Solvang, 1991, s. 163) Validitet är ett viktigt sanningskriterium oavsett 
metodologisk inriktning men vid kvalitativ forskning används vanligen andra mått för att 
utvärdera forskningen. En viktig kvalitetsaspekt när en kvalitativ ansats används är att 
analysen präglas av ett tydligt samband med den empiriska verkligheten. (Olsson & Sörensen, 
2007, s. 65) Bryman och Bell (2005, p. 306-9) beskriver två huvudsakliga kriterier vid 
bedömning av kvalitativa studier; trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i fyra 
beståndsdelar vilka redogörs för och relateras till den genomförda studien nedan och äkthet 
behandlar en studies autenticitet i olika former.  
 

9.1.1 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet innefattar att undersökaren har genomfört studien på ett sådant sätt som följer 
de regler och riktlinjer studiens metodologiska val medför samt att resultatet säkerställs 
genom exempelvis respondentvalidering. Detta säkerställer att undersökarna har uppfattat 
verkligheten på ett korrekt sätt. (Bryman & Bell, 2005, p. 307) Upprepade undersökningar bör 
ge samma resultat för att styrka tillförlitligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 110). Genom 
att respondenterna givits möjlighet att kommentera och korrigera det empiriska materialet 
bekräftas att informationen har uppfattats korrekt. Några mindre ändringar av 
företagspresentationerna, respondentnamn och ordval genomfördes således. Vid 
presentationen av rekommendationerna, vilka utformades med stöd av analysen, gavs 
respondenterna ännu en möjlighet att kommentera, bekräfta eller förkasta utfallet. 
Rekommendationerna tillsammans med företagens placering i matrisen mottogs väl och 
ansågs återspegla respektive företags situation. Detta fungerade ytterligare som en bekräftelse 
på att resultatet var sanningsenligt. Genom dessa två respondentvalideringar har studiens 
tillförlitlighet stärkts. Vid en upprepad undersökning anses resultatet bli densamma, givet att 
förutsättningarna för studien är oförändrade.  
 

9.1.2 Överförbarhet 
Överförbarhet beskriver i vilken mån resultatet är applicerbart även på ett annat sammanhang 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Då kvalitativ forskning inriktar sig på att generera ett djup 
i forskningen, tenderar studier rikta in sig på ett fåtal aspekter i ett visst sammanhang. Detta 
förfarande ger upphov till en problematik med att överföra resultatet på ett annat 
sammanhang. En sätt att kringgå denna problematik är att återge resultaten på ett detaljrikt 
och fylligt vis för att klart illustrera för andra undersökare i vilken kontext resultaten kan vara 
användbara. (Bryman & Bell, 2005, p. 307)  
Studien omfattade tre företag, vilka var aktiva i olika branscher. De gemensamma nämnarna 
mellan företagen var deras goda omsättningsutveckling och att samtliga klassificeras som 
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småföretag. Studien inriktade sig på strategifrågor inom respektive företag, vilket medför att 
resultatet inte är direkt applicerbart på en annan kontext. För att medge en viss överförbarhet 
har ambitionen varit att återge de empiriska resultaten illustrativt och detaljrikt. Genom att 
beskriva de unika omständigheterna inom varje företag kan resultatet överföras på liknande 
företag i liknande situationer. Ambitionen har dock inte varit att generalisera resultatet, utan 
skapa unika rekommendationer för att undvika strategisk drift, vilka kan variera mycket 
mellan företag. Med detta i åtanke bör resultatet ej appliceras på andra situationer direkt. De 
inslag i studien som främst är överförbara är de metoder ur vilka rekommendationerna 
formades. Mer specifikt utgör matrisen ett verktyg möjligt att applicera i andra sammanhang. 
Det bör dock nämnas att de rekommendationer som fastställdes med matrisen utgick från den 
förförståelse författarna hade inom området och företagens specifika situationer, vilket kan 
rendera i att en annan typ av rekommendationer formas om andra undersökare använde den.  
 

9.1.3 Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om att samtliga faser i studien skall vara motiverade och redogjorda för. 
Genom ett sådant tillvägagångssätt kan kvaliteten en studie bedömas. En diskussion huruvida 
studiens slutsatser är välgrundade kan även föras med utgångspunkt i kriteriet. (Bryman & 
Bell, 2005, p. 307) Valen av tillvägagångssätt har argumenterats för och diskuterats främst i 
kapitlen för teoretisk och praktisk metod anses därför välmotiverade. Uppfattningen är att 
andra metodval, exempelvis användandet av en kvantitativ undersökning och en mer 
positivistisk ontologi, inte hade skapa likvärdiga resultat. De val som gjorts finns motiverade 
och kan härledas till syftet med studien, vilket borgar för att studien genomfördes med 
ambitionen att hålla god kvalitet. Detta styrker pålitligheten för studien. En kritik till 
pålitligheten för studien är valet att undersöka tre företaget istället för att fokusera på ett. Om 
studien endast hade omfattat ett företag hade analysen av företagets situation, dess marknad 
och förmågor blivit djupare och utgjort ett mer tillförligt stöd då rekommendationerna 
skapades. Anledningen till att inte fler företag inkluderades i studien var att den vetenskapliga 
förankringen i det praktiska bidraget hade blivit svagare då relativt mindre fokus placerats på 
respektive företag. Därmed hade överensstämmelsen med syftet påverkats, och kvaliteten av 
det praktiska bidraget försämrats. Matrisen hade utformats på samma vis, oavsett antal 
undersökningsobjekt, med bakgrund av den teoretiska referensramen som den baseras på.  
 

9.1.4 Möjlighet att styrka eller bekräfta 
Möjlighet att styrka eller bekräfta handlar om att undersökaren bör vara medveten om att 
objektivitet inte går att uppnå fullt ut vid denna typ av studie. Undersökaren bör tydligt visa 
att bakgrund, inriktning och personliga preferenser inte påverkat genomförandet och 
slutsatserna på ett partiskt sätt. (Bryman & Bell, 2005, p. 307-8) En studie som den 
genomförda präglas av författarna då en viktig del av undersökningen utgår från den rådande 
förförståelsen. Dess inverkan finns redogjord för i kapitlet för teoretisk metod. Då resultatet 
av studien baseras på tre företags strategiarbete och författarnas rekommendationer för att 
undvika strategisk drift, blir objektivitet svårt att uppnå fullständigt. I val av teoretisk 
referensram, tolkning av data och utformning av rekommendationer spelade personliga 
preferenser en viktig roll. Detta resonemang illustrerar svårigheter med att uppnå objektivitet 
och bekräfta resultatet i en studie som inte baseras på objektiva grunder. Hade studiens avsikt 
varit präglat av en mer objektiv ansats hade detta sanningskriterium diskuterats i en annan 
bemärkelse.  
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9.1.5 Äkthet 
Äkthet handlar om att ta ställning till om studien ger en rättvis bild av det undersökta och om 
rätt respondenter studerades för att belysa problemet. Äkthet berör även i vilken mån studiens 
resultat kan hjälpa de respondenter som deltagit att bättre förstå den verklighet de lever i. Det 
är även viktigt att belysa huruvida studien givit respondenterna något mer, exempelvis bättre 
kunskap att använda i den situation de befinner sig. Således är det betydelsefullt att undersöka 
dessa områden för att slå fast studiens äkthet. (Bryman & Bell, 2005, p. 308-9) Studiens 
resultat har validerats vid två tillfällen, vilket medför att verkligenheten överensstämmer väl 
med innehållet i studien. I övrigt mottogs rekommendationer med positiva reaktioner med 
utlåtanden om att de verkade rimliga och överensstämma bra med respektive företags 
situation.  
 
De respondenter som valts för studien anses fungera väl tillsammans med studiens syfte. Ett 
delsyfte med studien var att presentera rekommendationer för de medverkande företagen och 
med respondenternas reaktioner i åtanke kan resultatet komma dem till användning i arbetet. 
Matrisen utgör det huvudsakliga verktyget som respondenterna kan använda för att öka 
förståelsen för den värld de lever i. Framförallt är matrisen kostnadseffektiv, överskådlig och 
lätt att använda, vilket kan vara respondenterna till användning då strategiska 
utvecklingsfrågor och dylikt diskuteras. Utöver de slutgiltiga resultaten och matrisens 
användningsområden skapar övriga delar av studien en djupare kunskap i strategiska frågor, 
vilka läsaren kan tillgodogöra sig. Med ovanstående diskussion och argumentation är en 
slutsats att äktheten för studien är god och att matrisen med fördel kan tillämpas i många 
situationer. I övrigt argumenteras att användarvänligheten av matrisen, och således även den 
teoretiska referensramen har varit adekvat för studien med bakgrund av respondenternas 
kommentarer.  
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Bilaga 1 
 
Info om er 
 
1a. Berätta kort om företaget och hur läget är just nu (affärsidé, vision, struktur etc.) 
 
Vision/Affärsidé 
 
2a. Vilka är era främsta intressenter? 
2b. I vilken mån tog ni hänsyn till intressenterna då visionen fastställdes? 
2c. På vad grundar sig de strategiska val som gör? 
2d. Hur motiveras de strategiska valen för personalen? 
2e. På vilket sätt arbetar ni för att uppnå visionen? 
 
Internt 
 
3a. Beskriv er värdeskapandeprocess. Utveckla gärna vilken del av företaget som är speciellt 
viktig och varför. 
3b. Hur utvärderas det dagliga arbetet i företaget och hur används den informationen? 
3c. Vad är det som präglar utvecklingen av verksamheten (produkter/tjänster) och driver 
företaget framåt?  
3d. Beskriv vilka faktorer det är som ligger till grund för att en person hamnar på en viss plats 
i företaget eller att en person rekryteras externt? 
3e. Hur sker distributionen av information inom hela företaget?  
3f. Hur är personal/medarbetare inblandad när kundlösningar utformas? 
3g. Genomförs utbildningar i företaget? Hur går de utbildningarna till? 
 
Externt 
 
4a. Hur genomför ni omvärldsbevakning? 
4b. Hur väljer ni vilka faktorer ni ska innefatta i bevakningen? 
4c. Vad görs med den information som erhållits av bevakningen?  
 
Planering 
 
5a. Är det något speciellt ni tänker på när ni planerar för framtiden? 
5b. Hur kommuniceras framtida planer till personal/medarbetare? 
 
Övrigt 
 
6a. På vilket sätt har kund- och leverantörskontakter förändrats under tiden företaget 
utvecklats? 
 
Med vänliga hälsningar 
Henrik & Martin 
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