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Sammanfattning 
År efter år indikerar mätningar att strategiverktyg används ute i företagen samtidigt som 

strategiverktygen kritiseras för att inte vara tillämpbara för praktiker. Studiens 

litteraturgranskning visar att tidigare forskning brister i att ge tillräckligt med information 

om det här området och att det empiriska underlaget är otillräckligt för att förstå den här 

problematiken. En anledning till det är att den etablerade strategiforskningen har utgått från 

traditionella utgångspunkter när de har studerat vem som använder strategiverktyg och var i 

organisationen de används vilket har inneburit att de endast intresserat sig för att studera 

företagens ledningsgrupper eller betrakta företaget som en anonym enhet. Konsekvenserna 

av detta är att forskare vet väldigt lite om vem förutom företagsledning som egentligen 

använder strategiverktyg och framförallt saknas det kunskap om hur verktygen används. 

Det behövs alltså mer forskning om hur strategiverktyg används utanför företagsledningen 

på mellanchefs- och regionsnivå. Detta blir allt viktigare då flera trender pekar på att det 

regionala inflytandet på strategiarbetet ökar i och med ökad globalisering och 

decentralisering.  

 

Studien inleds med att beskriva dessa kunskapsluckor närmare och ger en bakgrunds-

beskrivning för att leda in läsaren i ämnet och till studiens frågeställning; Hur används 

strategiverktyg på regional nivå? Syftet med studien är att: Öka förståelsen för hur 

strategiverktyg används i strategiarbetet av personer i ledande positioner i pc-branschen i 

Sverige.   

 

I den här studien valdes ett praktikerperspektiv där synen på strategi är något som praktiker 

gör och inte något företag har. För att kunna svara på frågeställningen på bästa sätt valdes 

en kvalitativ materialinsamling i form av djupintervjuver.  

 

Den teoretiska referensramen är baserad på tre delar; strategi, strategiverktyg och strategy-

as-practice teori. Den första delen ämnar till att ge en bättre förståelse för strategi som 

begrepp och dess traditionella utgångspunkter samt beskriva hur synen på strategi har 

utvecklats fram till idag. Den andra delen berör tidigare forskning på strategiverktyg och de 

upptäckter som har gjorts och inte gjorts och som kan ligga till grund för vidare forskning. I 

tredje delen placerars den här studien i förhållande till tidigare strategy-as-practice 

forskning och de referensramar som den här studien valt att utgå ifrån.  

 

Studien har kunnat ge flera bidrag genom att bland annat bekräfta tidigare 

forskningsresultat. Som att strategiverktygen används flexibelt, de används till olika syften 

än vad som ursprungligen var tänkt, att de fungerar som kunskapsartifakter och 

gränsöverskridande objekt. Studien har utöver detta funnit att strategiverktygen används på 

en regional nivå till att göra statuskontroller och jämföra förändring. Studien har funnit att 

strategiarbetet är väldigt informationsintensivt och att strategiverktygen fungerar som 

informationshanterare där praxis påverkar i vilken skeende organisationen lägger tonvikt på 

strategiverktyg.  

 

Nyckelord: strategi, strategiverktyg, praktikperspektiv, regional nivå, pc-branschen. 
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1. Inledning 
Hur organisationer styrs har intresserat människor i århundraden och de senaste 40-50 åren 

har intresset ökat explosionsartat inom den företagsekonomiska strategiforskningen. 

(Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 11). För att beskriva hur organisationer styrs och hur de 

ska nå dit de vill används begreppet strategi. En vanlig missuppfattning är att tro att bara 

för att en grupp människor organiserar sig får de automatiskt en strategi vilket inte stämmer 

då organisationer egentligen är rätt aningslösa och inte har någon kollektiv intelligens 

(Whittington, 2001, s. 99).  

 

För att förstå vad som gör att vissa organisationer klarar sig bättre än andra har 

företagsekonomiska forskare i huvudsak valt att studera företagens ledningar. Där har de 

funnit att chefer som påverkar och hanterar strategi ofta utvecklar förmågor för att kunna 

skapa sig en överblick för helheten i en situation företaget står inför vilket behövs för att 

kunna bedöma den strategiska positionen och göra strategiska val (Johnson,  Scholes och  

Whittington, 2008, s. 11). För att stödja chefernas arbete har forskningsfältet tagit fram 

hundratals olika strategiverktyg med syftet att hjälpa och stödja cheferna att hantera dessa 

komplexa uppgifter och minska osäkerheten när besluten ska tas (March, 2006, s. 201). 

Exempel på sådana strategiverktyg är; balanserade styrkort, benchmarking, Boston-

matrisen, Ansoff-matrisen, Porters fem konkurrenskrafter, värdekedjan och de generiska 

strategierna (Moisander & Stenfors, 2009, s. 228).  

 

Undersökningar visar också att strategiverktyg används frekvent i företagen (Rigby & 

Bilodeau & Bilodeau, 2007, 2005; Stenfors & Tanner, 2007) och att flera olika verktyg 

används samtidigt för att stödja viktiga strategibeslut (Moisander & Stenfors, 2009, s. 228). 

På senare år har det även skett en viss ökning av antalet verktygen som används i 

genomsnitt, från tretton till femton verktyg  (Rigby & Bilodeau & Bilodeau, 2007, 2005). 

En anledning till den ökningen menar Johnson et al. (2008, s. 563)  kan bero på att de som 

svarat i undersökningarna är yngre och har fått mer utbildning om verktygen. För att det är 

genom akademiska utbildningar som kunskap om verktygen förs in och i undervisningen 

läggs det stor vikt på strategiverktygen menar Knott (2008, s. 1090). Dock visar Stenfors et 

al. (2007, s. 936) studie att verktygen inte används i praktiken som det var tänkt i teorin och 

att förståelse för vad som är ett strategiverktyg hos praktiker inte är densamma som för 

teoretiker. Denna skillnad har rönt allt större intresse inom strategiforskning för att förstå 

hur forskningen kan göras relevantare för praktiker (Kieser & Leiner, 2009, s 516, Splitter 

& Seidl, 2011, s. 99; Van de ven & Johnson, 2006, s. 802).  

 

Samtidigt som det finns starka bevis som pekar på att strategiverktyg används bland företag 

(Rigby & Bilodeau & Bilodeau, 2007, 2005; Stenfors et al., 2007, s. 933) kritiseras 

strategifältet för att sakna relevans och betydelse. Det pågår sedan en längre tid en debatt 

om de strategiska verktygen är praktiskt tillämpbara för praktiker. (Carter et al., 2008, s. 83; 

Chia &MacKay, 2007, s. 217;  Jarzabkowski & Spee, 2009, s. 89; Jarzabkowski & 

Whittington, 2008a, s. 282; Jarzabkowski & Whittington, 2008c, s. 266; Sharp & Dawes 

2001, s.739 ; Splitter, & Seidl, 2011, s. 98). Vissa menar att verktygen har passerat sitt bäst 

före datum och är inte anpassade för verkligheten företagen möter idag (Jacobides, 2010, s. 

79). Det är något av en paradox att strategiverktygen sägs användas samtidigt som kritik 
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framförs mot att de inte är användbara i praktiken. Tidigare forskning ger inte tillräckligt 

med kunskap för att förstå detta och brister i att ge tillräckligt med information om hur 

verktygen används, och av vem och var i organisationen det sker.  

 

De mest omfattande studierna som har gjorts över en längre period är Rigby & Bilodeau & 

Bilodeaus (2007, 2005) undersökningarna som mäter vilka verktyg som används mest 

frekvent. Dessa under-sökningar kan därför bara ge en viss bild av hur det ser ut i 

organisationerna och kan inte förklara närmare hur verktygen används och till vad och av 

vem i organisationen. (Whittington, 2002, s. 3; Chia & MacKay, 2007, s. 218) En annan 

nackdel med Rigby & Bilodeaus undersökningar är att eftersom informationen har samlats 

in vid huvudkontoren kan det endast ge en viss bild av hur verktygen används där och inte 

på andra nivåer i företagen. Enligt Grant (2003, s. 515) är strategiarbetet något som pågår i 

hela organisationen och är betydligt mer decentraliserast och informellt än vad 

strategilitteratur tidigare har ansett. Det betyder att strategiforskningen saknar kunskap om 

hur strategiverktygen används längre ner i organisationerna på exempelvis regions- och 

mellanchefsnivå. För även om det gjorts fallstudier där organisationerna studerats vertikalt 

såsom i Jarzabkowski & Kaplans (2008, s. 6) och Moisander & Stenfors (2009, s. 232) 

studier har materialet anonymiserats till den grad att det är omöjligt att tolka vilken 

påverkan de högsta chefernas respektive de lägre chefernas haft på materialet och de 

slutsatser som gjorts utifrån det.  

 

Att den regionala aspekten och mellanchefens inverkan på strategiarbetet är väldigt 

frånvarande inom strategiforskningen är märkligt med tanke på en allt mer ökande 

uppmärksamhet på det området i omvärldsdebatten (Johnson et al., 2008, s. 563). Särskilt i 

diskussioner om hållbar utveckling där det kan ta uttryck som lokal produktion eller 

nationell kompetensutveckling. En anledning till att det regionala perspektivet har hamnat i 

skymundan sägs bero på det stora utrymmet globaliseringsfrågorna tagit de senaste 

årtiondena och att det är frågor som hanteras av företagens toppledningarna menar Johnson 

et al. (2008, s. 317) 

  

Ett annat problem med tidigare forskning på strategiverktyg är att de har utgått från att 

strategiverktyg ska ge ett specifikt utfall och haft ett sekvensiellt synsätt på hur strategi 

utvecklas. Ett exempel på det är Knott (2006, s. 1091) som bygger upp ett konceptuellt 

ramverk för att studera verktygsanvändning med utgångspunkten att verktygens funktion är 

att lösa problem vilket inte stämmer med Jarzabkowskis och Kaplans (2008, s. 34) resultat, 

som funnit att strategiverktyg kan ha fler syften än att ge ett visst utfall, Strukturera hur 

problem ska tolkas, motivera intressen och ramverk för diskussion. I motsats till Knott 

(2006) konstaterar Jarzabkowski och Kaplan (2008, s. 41) att:”Tools are starting points 

and facilitators of a process rather than the ’answer.’” Vilket visar på kopplingen mellan 

synen på strategi och användningen av strategiverktyg. Samtidigt går det inte att vara helt 

säker på att Jarzabkowski och Kaplan (2008) resultat är desamma för andra chefer utanför 

toppledningen eftersom det inte framgår vilken nivå i organisationen de har genomfört sin 

studie utan kan endast antas vara toppledningen vilket är det vedertagna tillvägagångssättet.  

 

För att komma närmare det här problemet och svara på kritiken har forskare föreslagit att 

det behövs ett annat perspektiv än vad som traditionellt har använts inom strategi-
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forskningen. Den etablerade synen på strategi har varit att strategi är något som företag har 

och nu menar forskare att det i stället bör betraktas som någonting företag gör  

(Whittington, 2006, s. 613). Genom att studera vad någon gör ur ett praktikperspektiv kan 

det skapa en bättre förståelse för strategiarbetet och ge större möjligheter till att utveckla 

praktiskt tillämpbara strategiverktyg (Jarzabkowski & Whittington, 2008c, s. 282). De 

forskare som har denna syn på strategi kan kategoriseras in i strategy-as-practice-fältet. 

Alltså de forskare som intresserar sig för görandet i strategiarbetet; vem gör det, vad gör de, 

hur gör dem det, vad använder de, och vad det får för konsekvenser för strategin. 

(Jarzabkowski et al., 2007, s.7) Att särskilt inrikta sig på strategiverktyg som en del i 

görandet är relevant eftersom nyttan med strategiverktyg är så pass omdebatterad och att 

uppgifterna om dess användning är motstridiga samtidigt som de ges en central roll i 

strategiundervisningen. 

 

Till bakgrund av detta har det dessutom endast gjorts ett par enstaka studier på användning 

av strategiverktyg inom strategy-as-practice forskningen. Forskare som Knott (2006, s. 

1090; 2008, s. 27) medger att behovet är stort av empiriska studier på strategiverktyg precis 

som Jarzabkowski & Spee (2009, s. 90) kartläggning visar gäller generellt för strategy-as-

practice fältet. Trots empiriska studier på användning av strategiverktyg från såväl 

Jarzabkowski och Kaplan (2008) och Moisander och Stenfors (2009, s. 231) kan deras 

datainhämtning kritiseras för att inte baseras på ”riktiga” företagsmiljöer då de har hämtat 

sina observationer och fallbeskrivningar från både universitetsmiljöer och företagsmiljöer 

vilket gör det svårt att applicera deras resultat på ”riktiga” börsnoterade företag. För även 

om universitet är mer företagslikt organiserade idag än mot förr har forskare och 

strategistuderande studenter en helt annan närhet till aktuell forskning än mot vad en 

praktiker i ett börsföretag kan förväntas att ha, därför anser den här studien det svårt att 

direkt överföra sådana resultat till mer renodlade företagsmiljöer och att det behövs mer 

forskning i området.  

 

En annan grundläggande orsak enligt Farjoun (2007, s. 197) till att forskningen inte hänger 

med beror på de snabba svägningarna på marknaden och hänvisar till att de tekniska 

landvinningarna ökar möjligheten till kommunikation och därav tempot på marknaderna. 

Detta leder till att företagen måste verka under mer dynamiska förhållande och då fungerar 

inte de traditionella verktygen därför de har en statisk omvärldssyn menar Farjoun (2007, s. 

197)  För att inte missa den aspekten finns det anledning att studera en bransch med högt 

tempo för att se hur den hanterar den situationen – om det är så att strategiverktygen inte är 

användbara vid ett högt tempo.   

 

Branscher med högt tempo är it- och elektronikbranscher. De består ofta av aktörer som 

konkurrerar på en global marknad och med kontor utspridda över hela världen för att det 

krävs lokalanpassning av produkter och marknadsföring. Teknikskiften kan snabbt ställa 

allt på ända för dessa företag och det 130 år gamla företaget Kodak rapporterades så sent 

som i januari 2012 vara nära konkurs på grund av att de inte lyckades ställa om till digital 

fototeknik (Svahn, 2012). Inom den här sfären av elektronikbranscher ingår pc-branschen, 

även inom pc-branschens har rapporteringen om dess utsikter tidvis varit intensiv det 

senaste halvåret. Det inleddes av att HP – världens största pc-tillverkare meddelade i mitten 

av augusti 2011 att de tänkte sälja ut sin pc-division. Pressmeddelandet löd; ”HP to 
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Evaluate Strategic Alternatives for Personal Systems Group” (HP, 2011) vilket deras nya 

VD sedermera tog tillbaka i slutet av oktober, ”HP to Keep PC Division” (HP, 2011). Dock 

har rapporteringen om pc-branschen utsikter fortsatt där hoten från ersättningsprodukter 

som tablets och smartphones blivit allt påtagligare (Dagens industri, 2012). Emellertid har 

pc-branschen varit väldigt konkurrensutsatt under en längre period då den genomgått 

konsoliderings och effektiviseringsfaser där de stora globala företagen konkurrerat ut 

många av de små lokala pc-tillverkarna runt om i världen. Konkurrenssituation har därefter 

fortsatt och kommit att handla väldigt mycket om pris särskilt på grund av att de etablerade 

aktörerna utmanats av snabbt växande lågprisfokuserade företag. Det kan även vara orsaken 

till att det blir allt svårare för pc-tillverkarna att särskilja sig då låga priser pressar 

lönsamheten och möjligheten att möta hoten från ersättningsprodukter. Regionalt i Sverige 

är situationen om möjligt ännu tuffare för pc-branschen då det råder ett intensivt priskrig 

mellan återförsäljarna med tecken på hyperkonkurrens (Johnson et al., 2008, s. 69).  Vilket 

kännetecknas av ständigt växlande attacker och motattacker med prissänkningar som följd. 

På grund av den rådande situationen i pc-branschen, det höga tempot och att det är en 

väldsomspännande bransch gör den intressant att studera. Särskilt med de regionala 

omständigheterna då det ur ett praktikperspektiv kan förväntas ställa extra höga krav på 

cheferna hos pc-tillverkarna i Sverige att ta rätt beslut och skärpa det strategiska 

medvetandet än vid stabilare förhållanden.  

 

1.1 Frågeställning 
Baserat på den här bakgrunden och problematiken kommer följande fråga att vägleda 

studien: 

Hur används strategiverktyg på regional nivå?   

1.2 Syfte 
Utifrån de diskussioner som förts om kunskapsluckorna om; hur strategiverktyg används, 

vem som arbetar med dem, var i organisationen de befinner sig när de använder dessa 

verktyg och utifrån den fråga som ställdes tidigare, har studien följande syfte: 

 

Utifrån ett praktikperspektiv öka förståelsen för hur strategiverktyg används i 

strategiarbetet genom att studera personer i ledande positioner i pc-branschen i 

Sverige. 

 

För att uppnå detta kommer följande tre delsyften att studeras, där begreppet praxis 

avser de förutsättningar som finns i ett företag till att använda strategiverktyg. 

 

- Hur påverkar synen på strategi användning av strategiverktyg? 

- Hur påverkar praxis användningen av strategiverktyg? 

- Vilka syften fyller strategiverktygen? 
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1.3 Avgränsning 
Den här studien studerar endast de strategiverktyg praktiker använder och själva känner till. 

Inte de verktyg som de inte använder eller inte känner till. Att studera hur ett verktyg 

används förutsätter att det finns. Det kan givetvis ge värdefull information att fundera på 

orsaken till varför  verktyg inte används men det ligger utanför den här studien.    

 

Studien har inte ambition att ta reda på hur exakt varje tänkbart verktyg används utan 

ämnar till att ge en generell förståelse för strategiverktygens användning för att besvara 

studiens problemformulering och syfte. För att underlätta datainsamling och analys har 

fokus legat på att utgå från de klassiska och väletablerade verktygen. Det baseras på att den 

tidigare forskning funnit att det är de som är de mest igenkända av praktiker och de som 

fortfarande används mest enligt de frekvensmätningar som har gjorts (Stenfors, Tanner, 

Syrjänen, Seppälä, Haapalinna, 2007, s. 936; Rigby & Bilodeau, 2007). 

 

Datainsamling kommer att avgränsas till att endast studera utvalda praktiker – chefer på 

ledande positioner som arbetar på globala företag inom pc- och telekombranschen baserade 

i Sverige. Chefer med roller som exempelvis försäljningschef, regionschef, produktchef och 

marknadschef.  

1.4 Förklaringar av begrepp 
Ett par viktiga begrepp i den här studien användes i inledningen och för att det ska framgå 

tydligt vad som menas med dessa fortsättningsvis i den här studien följer en mer utförlig 

beskrivning här.  

 

Strategi: I den här studien kan strategi ses som hur ett företag ska uppnå sitt mål eller 

vision. Enligt strategiteori kan strategi definieras på följande sätt:   

 

Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term, which 

achieves advantage in a changing environment through its configuration of 

resources and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectations. 

(Johnson, Scholes, Whittington, 2008, s. 3) 

 

Den är emellertid inte tillräcklig ur ett praktikperspektiv då personen som gör strategi inte 

omfattas. Min uppfattningen är att strategi är något som görs av personer i interaktion med 

andra och att se det på det sättet överrensstämmer med Jarzabkowski & Spee (2009, s. 70) 

synsätt, som menar att strategi ur ett praktikperspektiv bör ses som ”Socially accomplished 

activity”. Med endast en liten modifiering av Johnsons et al. (2008, s. 3) definition där 

betydelsen av begreppet strategi ersätts och istället syftar till sociala aktiviter blir 

definitionen för den här studien;  

 

Strategi är sociala aktiviter som sätter riktningen eller omfattning av en 

organisation på lång sikt, för att uppnå fördelar i en föränderlig miljö genom 

fördelning av resurser och kompetens, med målsättningen att uppfylla 

intressenternas förväntningar.  
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Strategiarbetet: I den här studien är praktik strategiarbete. Praktik kan omfatta mycket men 

i den här studien syftar det till något som människor gör för att skapa en strategi eller på 

något sätt beskriva en handling kopplat till strategi. Det kan både inkludera medvetna eller 

omedvetna handlingar. Det kan således handla om möten, planer, tankar, diskussioner, 

beräkningar, dokument, presentationer och användning av teoretiska modeller som kan 

härledas till strategiarbetet.  

 

Strategiverktyg: I den här studien kan strategiverktyg vara det mesta som används för att på 

något sätt strukturera strategiarbetet. Spannet för vad som är ett strategiverktyg är stort. Det 

kan vara verktyg, modeller, metoder, listor, tekniker, ramverk, tillvägagångssätt och mallar. 

Allt från abstrakta modeller till fysiska verktyg där teorigrunden kan variera kraftigt och 

hänröra från många olika dicipliner. Den vägledande definitionen för strategiverktyg är 

Knotts (2008, s. 70) definition: 

 

The term “strategy tool” is used here to encompass the full range of concepts, 

ideas, techniques and approaches that structure or influence this activity. (Knott, 

2008, s. 70) 

 

Praktikperspektiv: Perspektiv är ett annat ord för synsätt, ett praktikperspektiv innebär ett 

intresse inom forskningen att studera vad någon gör i praktiken. Det kan vara att studera 

vad en hantverkare gör men i den här studien syftar det implicit till att någon arbetar med 

strategi och strategiska verktyg. All den strategiforskning som redan gjorts utifrån ett 

sådant praktikperspektiv kallas för strategy-as-practice teori i den här studien. 

 

Praktiker: I den här studien syftar praktiker till de personer som praktiserar strategi, den här 

studien har valt att studera personer på ledande positioner. Det kan vara olika typer av 

chefer som toppchefer, mellanchefer, regionschefer, produktchefer, försäljningschefer men 

även analytiker eller konsulter som också kan vara delaktiga antingen direkt eller indirekt i 

strategiarbetet. Eftersom den här studien särskilt studerar personer på ledande positioner 

inom pc-branschen i Sverige är det för den här studien i huvudsak de arbetsrollerna 

begreppet praktiker syftar till. Den vägledande definition för vad som menas med praktiker 

i den här studien är;   

They shape strategic activity through who they are, how they act and what 

practices they draw upon in that action. (Jarzabkowski et al., 2007, s. 10) 

 

Pc-bransch: I den här studien består pc-branschen av globala företag som säljer 

persondatorer under sina egna varumärken till återförsäljare eller direkt mot slutkund i 

Sverige och dess viktigaste leverantörer. Det omfattar bland annat; Acer group, Asus, Dell, 

Fujitsu, Hp, Lenovo, Lg, Samsung, Sony och Toshiba. Leverantörer och distributörer 

inkluderas också i pc-branschen eftersom de har en sån stor påverkan på branschens 

utveckling. Exempel på dessa är Microsoft, leverantör av operativsystem och Intel 

leverantör av processorer. Apple inkluderas inte eftersom de är byggda på ett annat 

operativsystem och har valt en helt annorlunda strategi än de företag som vanligtvis 

inkluderas i pc-branschen. Tidigare var de även byggda på en annan teknisk plattform 

vilket historiskt har inneburit att de inte har jämförts med de andra pc-tillverkarna.  
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2 Teoretisk referensram  
Det teoretiska perspektivet syftar till att vägleda läsaren i ämnesområdet som ska studeras 

och inleds med att beskriva vad strategi är och hur strategiprocessen ser ut (Bryman, 2008, 

s. 15) Det följs av en historisk genomgång på hur synen av strategi har utvecklats och vilka 

strategiverktyg som varit aktuella under dessa perioder. Därefter fördjupas diskussionen 

kring strategiverktyg för att slutligen landa i strategy-as-practice och 3P-ramverket 

(praktiker, praktik och praxis) som tagits fram för att studera strategi och strategiverktyg ur 

ett praktikperspektiv.  

2.1 Strategi 
Strategi kan definieras på olika sätt och än idag har forskarna inte kunnat enas om någon 

enhällig definition av strategi. I själva verket har diskussionen kännetecknats av en 

begreppsförvirring och en hetsig debatt allt sedan 1980-talet. (Sharp & Dawes 2001, s. 739; 

Splitter & Seidl, 2011, s. 99) Inom strategifältet har olika teoriströmningar utvecklats 

parallellt med en intensiv konkurrens dem emellan (Whittington, 1998, s. 731) och det har 

heller inte varit ovanligt att de överlappar varandra vilket har bäddat för diskussioner 

(Johnson et al., 2003; Campbell-Hunt, 2007; Jarzabkowski & Wilson, 2008). 

 

Trots att det inte finns någon enhällig definition för strategi är det inte ovanligt att 

begreppet återknyts till det militära området mot mångas stora förtret. Det beror på att att 

ordet strategi sägs härstamma från grekiskan strategos som betyder generalkonst. Så trots 

att strategifältet har 40-50 årig historia lever fortfarande Claus Von Clausewitz definition 

från 1834 kvar. Clausewitz definition gör en distinkt skillnad mellan strategi och taktik. 

(Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 11)  

 

Strategi är ”konsten att utnyttja slag för att vinna krig”. Taktik är ”konsten att 

utnyttja trupperna i ett slag” (Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 11; 2011, s.15) 

 

Krigsretoriken har blivit allt ovanligare bland forskare även om den fortfarande finns kvar. 

(jfr Militärstrategi i Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 85; Mintzberg et al., 1998, s. 85) 

Anledning till varför den lever kvar kan bero på att de klassiska strategiteorierna som 

exempelvis Porter 5-krafter har betoning på makt- och resursaspekter med gemensamma 

drag med krigsretoriken vilket inte anses särskilt elegant bland många moderna forskare.  

 

En annan ganska enkel betydelse för strategi som användes i början inom företagsekonomi 

är: ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål.” (Bengtsson & 

Skärvad, 2001, s. 11; 2011, s.15) Den påminner om de någorlunda allmänt accepterade 

definitionerna av nationalekonomi och företagsekonomi. Den innefattar att företagets 

resurser inte räcker till för att göra allt utan måste begränsas och prioriteras på olika sätt. 

Hur den bedömning görs vägs utifrån begreppet ”konsten” är intressant eftersom det 

påvisar ett inslag av osäkerhet, talang eller särskild kunskap för att ta strategiska beslut som 

inte går att jämföra med ren hushållning i ekonomiska kalkyler. Detta stämmer överrens 

med Johnson et al. (2008, s. 11) resonemang om att strateger och praktiker som arbetar med 

strategi utvecklar särskilda förmågor för detta. Detta är inte ett föremål för den här studien 
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mer än att visa att det strategiska arbetet inte endast utgörs av strategiteori och verktyg utan 

också att praktiska erfarenheter och förmågor kan ha en stor inverkan. 

 

Vad är då strategi egentligen. Eftersom att det råder så många olika synsätt inom 

strategifältet har Mintzberg et al. (1998, s. 10-14) föreslagit fyra olika definitioner för 

strategi även kallat strategins 4P; strategi som plan, strategi som mönster (jfr pattern), 

strategi som en position eller strategi som ett perspektiv. Mintzberg själv definierar strategi 

som ett mönster av företagets beteende och menar att det är något som kan utvecklas 

medvetet eller omedvetet. Mintzberg lyfter även fram att strategi kan ses som en ploj och 

betyder ungefär vilseledande manövrar vilket ger ett femte P men vanligaste är att referera 

till de fyra förstnämnda definitionerna. (Mintzberg et al., 1998, s. 14) Trots att det finns 

många olika sätt att definiera strategi saknar dessa klassiska definitioner och betydelser ett 

innehåll av vem, hur och till vad strategin utvecklas och syftar till. Som poängterat tidigare 

utgår denna studie ifrån en definition baserad på Johnson et al. (2008, s. 3) men med en 

förtydlig av att strategi är en social aktivitet som saknats i tidigare definitioner.  

 

Strategi är sociala aktiviter som sätter riktningen eller omfattning av en 

organisation på lång sikt, för att uppnå fördelar i en föränderlig miljö genom 

fördelning av resurser och kompetens, med målsättningen att uppfylla 

intressenternas förväntningar. 

 

2.1.1 Strategi i organisationer 

Strategi kan omfatta olika saker beroende på vilken organisatorisk nivå praktikern befinner 

sig på. De vanligaste strategierna kopplat till de olika organisationsnivåerna är;  

koncernstrategier, affärsområdesstrategier, divisionsstrategier, affärsenhetsstrategier och 

funktionsstrategier. Av dessa är det framförallt koncernstrategi och affärsområdesstrategi 

som berörs i strategilitteraturen. Koncernstrategi (corporate strategy) syftar till hela 

koncernens strategi och är relaterad till att hitta synergier mellan affärsområden och  hur 

fördelning av resurser ska göras samt vilken affärsinriktning hela koncernen ska ha. Medan 

affärsområdesstrategi förknippas mer med att skapa konkurrensfördelar och marknadsnära 

beslut, alltså målsättning och vilka marknadsområden företaget ska konkurrera på eller 

vilka kompetenser och resurser som behövs. Den här studien utgår från att se på 

affärsområdesstrategin som paraply för vad som menas med strategiarbetet på en regional 

nivå eftersom den ofta innefattar de andra strateginivåerna såsom divisionstrategi, 

affärsenhetsstrategi och funktionsstrategi. (Bengtsson & Skärvad, 2011, s. 17-18; Johnson 

et al., 2008, s. 7)  

 

2.1.2 Inflytande på strategin  

Den här studien avser att studera chefer på ledande positioner i Sverige. Det kan alltså 

innefatta olika typer av roller som går att knyta till de olika nivåerna av 

organisationsstrategi. Exempelvis affärsområdeschef, affärsenheteschef, divisionschef och 

funktionschef men det går även att se cheferna ur ett geografiskt perspektiv, till exempel en 

landschef eller regionschef med antingen ansvar för alla företagets aktiviteter i en regionen 

eller endast kopplat till vissa affärsområde, division eller funktion. Inom strategilitteratur 
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används begreppet mellanchef lite klumpligt för beskriva alla chefer som inte ingår i 

företagets toppledning och den operationella personalen vilket gör begreppet väldigt brett 

(Hagström, 2006, s. 16) Dock är det den termen som används i litteraturen. Viktigt att tänka 

på är att skillnader mellan olika mellanchefer kan vara stora då en mellanchef för ett litet 

bolag och en mellanchef för ett stort internationellt bolag kan rymma helt olika 

ansvarsområden. Mellanchefen i det stora bolaget kan ha ansvar för en betydligt större 

omsättning och för många fler personer en vad högsta ledningen i ett litet bolag skulle ha 

haft. Eftersom den här studien anser att den etablerade strategilitteraturen i huvudsak 

vänder sig till stora globla företag är det också utgångspunkten för den här studien. 

Begreppet mellanchef syftar i den här studien alltså till en person på en ledande positition 

som är chef över chefer med ett omfattande ansvar för den svenska eller den nordiska 

marknaden. 

 

Mycket av den traditionella ledarskapsteori anser att mellanchefer är för involverade i det 

dagliga arbetet för att se det långsiktiga perspektivet och av den anledning inte bör 

engageras i strategiarbetet. Likväl pekar forskning på att det kan vara viktigt att inkludera  

mellancheferna i strategiarbetet eftersom det kan leda till bättre strategival och förbättra 

implementering av strategin. Har mellanchefen varit delaktig i formuleringen av strategin är 

det enklare att tolka strategin och senare också ta bättre beslut på den. Effekten blir också 

att mellanchefen blir mer motiverad och på ett tydligare sätt kan kommunicera vidare 

strategin till sina medarbetare. (Johnson et al., 2008, s. 563)  

 

Enligt Johnson et al. (2008, s. 563) finns det tre trender som talar för att mellanchefer 

inkluderas allt oftare i strategiutveckling. Den första trenden baseras på att många 

organisationer decentraliserar sin organisation för att öka responsiviteten i de snabbrörliga 

och konkurrensutsatta marknaderna och som ett resultat av det skickas ansvaret ner i 

organisationen. Den andra trenden är att mellanchefer har mer utbildning och träning i 

strategi och därför är bättre förberedda att delta i strategiarbetet. Den tredje trenden kopplas 

till en större förändring och menas bero på att skiftet från transaktionell ekonomi till 

kunskapsekonomi innebär att huvudkontorens makt flytta på grund av att det sker en 

förflyttning av maktförhållande från resurs till kompetens. Huvudkontorens makt över att 

fördela resurser blir mindre viktigt när kompetens är den huvudsakliga resursen i en 

kunskapsekonomi, vilket är något personerna ute i organisationerna besitter och därför blir 

avgörande för strategiarbetet. Dessutom framhålls att mellanchefer utvecklar kvalitéer som 

gör de intressanta att studera då de påstås ofta vara duktiga nätverkare och ha en bred intern 

kontaktyta vilket i sin tur kan möjliggöra en bättre integration av strategin både innan och 

efter den är beslutad. Johnson et al. (2008, s. 563) understryker att fortfarande är 

mellanchefens inflytande i stark relation till storleken på marknaden eller hur viktigt 

mellanchefens ansvarsområde anses vara internt. Den här studien tänker inte ta hänsyn till 

den några sådana interorganisationella maktförhållanden utan bara konstatera att 

strategipåverkan kan förväntas vara högre från en marknad större än den svenska, 

fortfarande kan den svenska marknaden vara strategiskt viktig på grund av en viss 

konkurrenssituation eller av andra okända faktorer.   



Teoretisk referensram 

 

 

10 

 

2.1.3 Vad syftar strategi till?  

Strategi syftar traditionellt till att förklara hur företag ska uppnå sina mål men har med 

tiden kommit att innefatta allt mer (Bengtsson & Skrävad, 2001, s.11). Enligt Mintzberg et 

al. (1998, s. 15) handlar strategi numera om att få företag att samordna resurserna, fokusera 

på rätt saker, definerar organisationen på ett enkelt sätt och på vilket sätt den särskiljer sig 

mot andra. Detta leder till att organisationen har ett konsekvent handlande vilket förbättrar 

ordningen och minskar oron i organisationen. Herrmann (2005, s. 122) menar att det 

kommer att bli allt svårare att definiera konkurrensfördelar i framtiden eftersom de måste 

baseras på en rad olika svårdefinierade faktorer. För att lyckas med detta måste man enligt 

Herrmann (2005, s. 122) ta hänsyn till, snabbhet, innovation, tjänster och kundanpassning 

samtidigt som volym, skalfördelar och låg kostnad.  

 

För att visa ett exempel hänvisar Herrmann (2005, s. 122)  till Clayton Christensen (1997) 

boktrilogi om hårddiskindustrin där det visat sig att toppföretagen ständigt misslyckats att 

anpassa sig till nya teknikskiften. För denna studie är det intressant på två punkter, dels på 

grund av att hårddiskbranschen är en leverantör till pc-branschen men även den teoretiska 

kopplingen genom att ha både en lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi i form 

innovation och kundanpassning då den klassiska teoribildningen är kritisk till sådana 

kombinationer (Allen & Helms, 2006; Bantel & Osborn, 1995; Campbell-Hunt, 2000; 

Miller, 1992; Spanos et al., 2004; Panagiotou, 2005) Frågan är då om de klassiska 

strategiverktygen kan verka i sådan miljö eftersom bland annat Porter (1980) menar att det 

inte går att samtidigt differentiera sig och ha lågkostnadsfokus för att då fastnar företaget 

mitt emellan (jfr stuck-in-the middle). Numera finns det flera bevis att det inte behöver vara 

så och att det i själva verket kan vara bättre att ha en hybridstrategi (Allen & Helms, 2006, 

s. 433; Miller, 1992, s. 39) vilket motbevisar Porter. Konsekvenserna som uppstår av detta 

för praktiker som använder Porters verktyg och tankesätt är dock oklart. Men det finns 

risker då Rigby & Bilodeaus rapporter visar att det mest populära verktyget är strategisk 

planering (Rigby & Bilodeau, 2007 s. 10). En förklaring kan vara att de används enligt 

Porters tankesätt och inte väljer hybridstrategier och därmed står sämre rustade än sina 

konkurrenter som gör det. Eller används dem felaktigt och ger ett ineffektivt utfall då flera 

studier visar att verktygen inte används som tänkt (Stenfors et al., 2007, s. 936) Alternativt 

att de inte använder verktygen alls för att de upptäcker att de inte är applicerbara. Frågan 

kvarstår och det enda som går att konstatera är att forskningen vet väldigt lite hur det 

faktiskt ser ut i verkligheten (Jarzabkowski & Spee, 2009, s. 90).  

2.1.4 Strategiprocessen 

Strategiprocessen syftar till att beskriva hur en strategi utvecklas i ett företag. 

Strategiarbetet och dess process betraktats oftast som en  rationell och analytisk 

arbetsmetod. Det vill säga en sekvens av ett antal steg där varje steg leder vidare till nästa 

steg enligt figur 1 där strategiprocessen illustreras enligt Philip Kotler syn på 

strategiprocessen.  
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Figur 1. Strategiprocessen enligt Philip Kotler. (Bengtsson & Skärvad, 2001 s. 16; 2011)  

 

  
Figur 2. Strategiprocessen. Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 15; 2011)  

 

Detta sekvensiella synsätt är det mest vedertagna sättet att se på hur strategi tas fram. I figur 

2 illustreras dock en enklare modell över strategiprocessen indelad i tre steg som innehåller 

huvudkomponenterna för vad strategiforskarna oftast intresserat sig för, alltså analysen, 

strategiformuleringen och implementeringen av strategin (Mintzberg, 1998 s.) I en 

jämförelse mellan figur 1 och figur 2 innefattar de ungefär samma steg förutom att den 

enklare modellen inte har stegen handlingsplan och feedback & kontroll men i övrigt 

innehåller de samma huvudkomponenter. 

 

Båda figurerna kritiseras av forskare för att försöka se strategiutvecklingen som en rationell 

sekvens. Bengtsson och Skärvad (2011, s. 20) menar att det finns fler sätt att se på hur 

strategi utvecklas och att strategi tas fram ur en planeringsprocess inte behöver vara det 

enda sättet att utveckla en strategi. Ett tydligt exempel är de företag som inte ens är 

medvetna om sin strategi men trots allt verkar ha en strategi när de blir tillfrågade om hur 

de hade tänkt nå sina mål, konkurrera och så vidare. Bengtsson och Skärvad (2001, s. 17) 

menar att strategiprocessen som en formell stegvis process enligt figur 1 och 2 är endast ett 

av fyra sätt att se på hur strategiutvecklingen går till i en organisation och att andra sätt att 

utveckla strategi är strategiskt tänkande som syftar till att strategin utvecklas utifrån mer 

intuitiva idéer men som baseras på väldigt god kännedom om företaget och dess situation. 

Medan strategisk beredskap bygger på att strategin grundas på en mental handlingskraft 

och snabbhet i organisationen att agera då möjligheter och hot dyker upp. Den strategi som 

utvecklas inom organisationer som värdesätter organisatorisk insamling menar att strategi 

grundas på inlärning där framgångar och misslyckande analyseras noggrant och kunskapen 

om dem sprids inom organisationen.  
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Den här studien anser att ur ett praktikperspektiv bör de olika sätten för företag att utveckla 

strategi påverka förutsättningarna för praktikern att utföra strategiarbete. En organisation 

som arbetar enligt en formell planenlig process bör även ha en företagskultur som går i linje 

med detta och då analys och planering är viktigt bör således många av strategiverktygen ha 

en central roll i strategiarbetet.  

 

2.1.5 Synen på strategi  

Från att ha studerat olika betydelser och definitioner av strategi till processen att utveckla 

en strategi går den här delen in på hur synen på strategi har utvecklats. Det finns nämnligen 

många olika sätt att se på strategi inom strategilitteraturen och det är inte helt ovanligt att 

forskare försöker kartlägga dessa för att sedan skapa en förenklad modell för att göra 

jämförelser och visa hur de kompletterar varandra. Dessa redogörelser är sällan helt 

jämnviktiga utan påverkas ofta av författarens eget synsätt. I den här studien har därför det 

gjorts ett försökt att minimera detta genom att utgå från flera olika författare och dess 

sammanställningar.  

 

Johnson et al. (2008, s. 212) beskriver att det går att se på strategi genom fyra olika linser. 

(design, experience, idea och discource) medan Whittington (2001, s. 39) pratar om fyra 

generiska perspektiv på strategi (classic, processual, evolutionary och systemic) därtill har 

de svenska författarna Bengtsson & Skärvad (2001, s. 20) gjort ett nedslag på 

företagsstrategiska perspektiv som haft stor praktisk genomslagskraft i Sverige och berör i 

28 kapitel nästan lika många olika strategiteorier. För att studera ett ämne med så många 

olika synsätt och ta det vidare bör det vara klokast att utgå från de pusselbitar som flest har 

accepterat bland både praktiker och akademiker fast att se på dessa ur ett annat perspektiv, i 

den här studien ur ett praktikperspektiv. Därför kommer det genomgående vara ett visst 

fokus på den klassiska skolan i den här studien då det anses som det mest erkända synsättet. 

Herrmann (2005, s. 115) menar att Porter slog fast vad som kom att bli den första 

dominerande teoribildningen inom strategiforskning då han blivit allmänt accepterad för 

sina strategiteorier både i kurslitteratur och bland praktiker (Barney, 2002, s. 53-54; 

Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 191; Campbell-Hunt, 2000, s. 127; Eisenhardt & Sull, 2001, 

s. 109; Mintzberg et al., 1998, s. 81). Den klassiska skolan avser i den här studien mer än 

vad som begreppet normalt innefattar då den inkluderar analytiska skolan, porterianska 

skolan, postioneringsskolan, resursbaserade skolan och den traditionella skolan 

planeringsskolan. Det övergripande kännetecknet för alla dessa skolor och som den 

klassiska skolan omfattar är att målet med strategi är att maximera lönsamheten vilket 

stämmer med dagens börsnoterade företag (Whittington, 2001, s. 11). 

 

Genom att strukturera kunskapen och förstå utvecklingen av strategi ger det en bra 

förståelse för varifrån vissa av strategiverktygen härstammar. En tolkning över hur synen 

på strategi har utvecklats de senaste fyrtio åren görs utifrån flera källor (Ahonen, 2004; 

Whittington, 2001, s. 39, 1999, s. 731; Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 10; Mintzberg et al., 

1998, s. 5) och beskrivs utifrån termerna externt, internt, dynamiskt, komplext, och praktik- 

synsätt. Dessa begrepp valdes för att de är enkla att begripa och fyller syftet att ge en 

överskådlig beskrivning. Det innebär att de har sina brister i sin vetenskapliga precision 
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vilket det finns en medvetenhet om och för en explicit redogörelse för respektive synsätt 

hänvisas läsaren till källorna.  

 

Utveckling av strategi 

Intresset för strategi växte fram i den företagsekonomiska begynnelsen då företagen var 

små, ofta enmansföretag och besluten fattades av ägaren utan formell planering (Ahonen, 

2004). Då planering och beslut, ”strategierna”, gjordes på ägarens intuition och dennes 

uppfattning om omgivningens trender och företagets fördelar (Ahonen, 2004; Mintzberg et 

al., 1998) vilket liknar Bengtsson & Skärvad (2011, s. 20) resonemang om strategiskt 

tänkande för att utveckla strategi. I och med att företagen växte sig större skedde en 

förflyttning av beslutsfattandet till olika avdelningar och till olika personer vilket ökade 

behoven av samordning. Företagspolicys blev därmed vanligt för att vägleda beslutsfattare 

på olika avdelningar om vilka principer de skulle ta hänsyn till vid beslutstagande. Hofer & 

Schendel (1982) menar att det dock fanns en stor brist i företagspolicyn och det var att den 

inte tog hänsyn till relationen mellan företagen och dess yttre omgivning (Ahonen, 2004). I 

samband med det tillkom begreppet strategi och i industrialiseringens upptakt med fler och 

och större företag på marknaderna blev också konkurrensen hårdare när marknaderna blev 

mättade vilket medförde att företagen var tvungna att ta marknadsandelar av varandra för 

att växa. Detta kom att innebära att strategibegreppet omfattade allt mer och skapade ett 

ökat intresse inom forskningen att förklara hur företag kunde identifiera och utveckla 

varaktiga konkurrensfördelar. (Ahonen, 2004, s. 1) 

 

Under 1960-talet föddes de första moderna strategiteorierna som vi känner till dem idag. De 

gick ut på att förklara företagens ledande ställning och begreppet strategy management 

myntades av Igor H Ansoff med den legendariska boken Corporate Strategy (1965) men 

även Alfred Chandler (1962) och Kenneth Andrews (1971) tillskrivs vara grundarna av det 

företagsekonomiska strategifältet. Ansoffs teorier kom att påverka långt in på 1970-talet 

och boken Corporate Strategy släpptes 1986 i sin 21:a upplaga. Den gjorde betydande 

insatser för tillväxtstrategi och Ansoffmatrisen är fortfarande ett känt verktyg men boken 

kom även att bidra med ökat intresse för konkurrensfördelar i form av resurskontroll och 

resurssynergier (Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 26-27). I samband med oljekrisen 

ifrågasattes detta planeringssystematiska synsätt kraftigt då det antog att framtiden var mer 

förutsägbar än vad den visade sig vara (Mintzberg et al, 1998). Planeringssynsättet tog inte 

heller hänsyn till hur strategin skulle kommuniceras och förankras i organisationen vilket 

gav uppkomst till ett ökat intresse för strategisk ledning och just implementering av 

strategin.  

 

Enkelt beskrivet utgick tankegångarna från att förstå den externa omgivningen för företaget 

även om den beaktade de interna förutsättningarna. Då dessa tidiga strategiteorier kom att 

kritiseras för att ha en statiskt syn på framtiden och företagets ställning kom Porter (1980, s. 

31) att lägga ytterligare ett lager på detta genom att studera branschförhållanden. Där Porter 

(1980; 2008) menar att det är endast genom en omfattande branschanalys det går att förstå 

vilka branscher som är lönsamma för vissa branscher kommer alltid att vara förenade med 

låg lönsamhet menar Porter (2008, s. 80). Porter(1980) menar att om branschen studeras 

och analyseras ordentligt går det att identifera luckor på marknaden och förstå vad som 

behöver göras för att inta en position, för att därefter bygga konkurrensfördelar och med 
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dessa försvara sin position. Då mycket av den tidiga strategiteorin och även Porters teori 

riktas ut mot omgivningen väljer jag att kalla både den äldre strategilitteraturen och Porters 

teorbildning för det externa synsättet. Verktygen som hör hit är till exempel Porters 5-

krafter modellen och de tre generiska strategierna, men även SWOT och PEST(EL)-

verktygen som hänrör tillbaka till 1960-talet (Johnson et al., 2008, s. 55, 119). 

 

Ur kritiken att det externa synsättet inte beaktade de interna resurserna växte det sedermera 

fram ett internt synsätt under 1970-talet där blickarna riktades mot företagens egna 

resurser. Där var fokus på att utveckla hållbara konkurrensfördelar som byggs upp inifrån 

företaget, därmed blir anställdas kompetens (core competences) och företagets kultur 

väldigt viktigt. Dessa menade man var mer svårkopierade och därför viktiga för att skapa 

långsiktiga konkurrensfördelar för även om de interna resurserna hade varit föremål för 

analys tidigare hade det inte lagts någon större tonvikt vid dem förrän nu, särskilt inte på de 

mer mjuka faktorerna som kompetens och företagskultur. Det svenska SIAR-

forskningsinstitut gjorde väsentliga bidrag till branschanalys men rönte särskilt stor 

internationell framgång med sin betoning av företagskultur som många konsultbyrårer än 

idag utgår ifrån (Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 40; Mintzberg, 1998, s. 272) Annars är det 

Henry Mintzberg som är en av huvudfigurerna för det resursbaserade synsättet. Mintzberg 

var dock främst intresserad av strategi som en förändrings- och inlärningsprocess ur ett 

processperspektiv där detaljer som verktyg och andra statiska detaljer inte vara lika 

intressant utan hellre organisationsstrukturens betydelse på strategiprocessen (Eisenhardt & 

Sull, 2001, s.109).  

 

Under 1980-talet utvecklades både det externa och interna synsättet parallellt. Klassiska 

titlar släpps från respektive område och under 1990-talet växte kritiken både mot det 

interna och externa synsättet för att inte ta hänsyn till den föränderliga omvärlden och 

anklagades för att ha en allt för statisk syn på den. Det externa synsättet kritiserades för sin 

defensiva hållning av att endast inta en position och sedan försvara den, på samma sätt 

kritiserades det interna synsättet. Det gav upphov till ökat intresse för att studera de 

dynamiska processerna och interaktionen mellan företag och under senare delan av 1990-

talet ökade forskarnas intresse att utgå från ett dynamiskt synsätt där den stora skillnaden 

låg i att strategin inte går att bestämma helt och hållet på förhand enligt ett antal steg utan 

att det är föränderlig och pågående process. Ur ett dynamiska synsätt var det särskilt viktigt 

att förstå kopplingarna mellan olika skeenden, alltså relationerna mellan olika individer, 

företag och organisationer i sin omvärld. Forskningen influerades av industriell 

organisationsteori och spelteori för att studera samspel mellan aktörer som exempelvis 

strategiska allianser, nätverk, fusioner, uppköp, rivalitet och konflikter (Bengtsson & 

Marell, 2006, s. 20; Farouj, 2007, s. 207).  

 

Det som förenar dessa tre synsätt, externt, internt och dynamiskt är att de tittar isolerat på 

vissa delar av företagens miljö utan att ge en sammanlänkad bild vilket kan vara 

anledningen till att intresset ökade för att studera komplexa organisationer där alla dessa 

delar sätts samman i en enhetlig bild. Det komplexa synsättet pekar på komplexiteten i 

organisationer och svårigheten att identifiera de avgörande faktorerna för att exempelvis 

hitta hållbara konkurrensfördelar. Till sin hjälp tar den strategiska forskningen stöd från 

socialpsykologiska studier för att förstå organisationer och sammanhang (Mason, 2007, 
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s.10). Anpassningsförmågan är väldigt central i det komplexa synsättet då organisationer 

ses som icke-linjära och bestående av ett nätverk av aktörer. Hur organisationer fångar upp 

information och återför den i organisationen samt agerar på den blir därmed intressant för 

forskarna att förstå. Från det komplexa synsättet har det kommit få strategiverktyg vilket 

kan bero på att synsättet bygger på att strategiformulering inte är linjär och snarare 

framträder allt eftersom och att det istället handlar om hur system och möjligheter för 

kunskapsdelnings sätts upp (Jarzabkowski & Wilson, 2006, s. 356; Stacey, 1995, s. 480). 

Detta synsätt påminner om vad Bengtsson & Skärvad (2011, s. 20) beskriver är sättet att 

utveckla strategi från ett organisatoriskt lärande.  

 

Since complex and turbulent environments can be desirable, but since many 

businesses are uncertain about how to cope with such situations, it makes sense to 

identify ways to handle such environments. (Mason, 2007, s.10).  

 

Trots olika försök att angripa detta ur olika perspektiv har strategiforskningen inte kunnat 

ge tillräckliga svar för debatten fortsätter. Kritiker menar att strategiforskningen mestadels 

har studerat större händelser och samband, alltså makroaktiviteter där ökar intresset mot 

slutet av 1990-talet för  att studera mikroaktiviteterna i företag, alltså de små aktiviteter 

som pågår i företag dagligen för att bättre förstå vad som faktiskt pågår i ett företag 

(Johnson et al., 2003, s. 3). I samband med detta hamnar personerna som faktiskt arbetar 

med strategi under strålkastarljuset och intresset för att studera människorna som arbetar 

med strategi ökar. I början av 2000-talet publiceras ett antal artiklar och ett ramverk träder 

fram för hur strategi ur ett praktikperspektiv kan studeras. Att det är en del av ett större 

skifte går att se i Chia och MacKay (2007, s. 223) som pekar på femton artiklar publicerade 

under 1991-2005 som visar på en bredare omställning inom strategifältet till att studera 

strategi ur ett mer praktikorienterat perspektiv. Denna svängning till ett praktikperspektiv 

menar Nilsson (2008, s. 22) är identifierad som en tvärvetenskaplig svängning (jfr The 

Practice Turn, Shatzki, 2001) och pågår inom såväl tekniska fält som humaniora. 

Orlikowski (2010) menar att fältet står inför ett vägskäl och för att bana ny väg framåt för 

att fördjupa vår förståelse inom fältet behövs ett fundamentalt nytt grepp om 

strategiforskningen (Nilsson, 2008, s. 22). Den här genomgången av strategins utveckling 

visar att det finns flera olika perspektiv och skolor inom strategiforskningen. Genomgående 

för dessa är att de flesta har präglats av ett makroperspektiv förutom praktikperspektivet. 

Nackdelen med ett makroperspektiv är att det är svårt att förstå vilka mekanismer som styr 

det strategiska agerandet eftersom det inte alltid sker medvetet (Chia och MacKay, 2007, s. 

224).  

2.2 Strategiverktyg   
Vad är ett strategiskt verktyg? Definitionerna är ganska breda för vad som är ett 

strategiverktyg och det gör det inte lättare av att det idag finns hundratals olika 

strategiverktyg och nästan lika många varianter. Verktygen kan vara allt ifrån datoriserade 

beslutsstödsverktyg till enkla matriser. Moisander & Stenfors (2009, s. 228) menar att det 

som kännetecknar ett strategiverkyg är att de har baserats på vetenskapliga studier och har 

möjliggjort för praktiker att implementera teori i praktiken. Jarzabkowski & Spee (2009, s. 

224) menar att de klassiska definitionerna över strategiverktyg ofta refererar till ”tekniker” 

för att stödja ledningsgrupper. Ett exempel på det är Clarks (1997) definition. ”Strategy 
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tools are defined as ‘numerous techniques, tools, methods, models, frameworks, 

approaches and methodologies which are available to support decision making within 

strategic management’” (Clark, 1997: 417) En sådan definition är begränsande för den här 

studien då den i huvudsak hänvisar till olika ”tekniker”, dessutom som Clark menar att 

teknikerna syftar till att stödja ledningsgruppen vilket gör att den inte är tillräcklig 

omfattande för den här studien. Jag har inte kunnat läsa Clarks (1997) fullständiga arbete 

men endast utifrån den refererade definitionen föredrar jag att utgå från Knotts (2006, s. 

1081) definition. Detta eftersom den definitionen täcker in hela koncept, idéer, tekniker och 

angreppssätt för att strukturera eller influera strategiska aktiviteter ur ett praktikperspektiv. 

”The term “strategy tool” is used here to encompass the full range of concepts, ideas, 

techniques and approaches that structure or influence this activity. (Knott, 2006, s. 1081)” 

 

March (2006, s 202) menar att praktiker använder strategiverktyg för att hantera 

osäkerheten som företag verkar under. Vertygen hjälper att strukturera och tolka 

informationen, legitimera postioner och vara stöd i kommunkationen mellan olika aktörer.  

Vilket även Jarzabkowski & Kaplan (2008, s. 6) bekräftar; “This suggests that strategy 

tools might serve a similar purpose as a way of helping various functions, hierarchies or 

divisions work together to align strategic interests. (Jarzabkowski & Kaplan, 2008, s. 6)” 

 

I undersökningar (Rigby & Bilodeau, 2007, 2005) som mäter användningen av 

strategiverktyg visar att användningen är hög bland de undersökta företagen. Företaget Bain 

& Company som genomför dessa undersökningar mäter sedan 1993 hur populära de olika 

strategiverktygen är. Rapporterna kommer ut ungefär vartannat år där det presenteras en 

lista med de mest populära och de minst populära strategiverktygen baserat på hur nöjda 

och hur ofta de uppges användas. De mest populära verktygen över tid baserat på båda 

dessa faktorer är: 1.) Strategy planning 2.) Customer relationship management, 3.) 

Customer segmentation, 4.) Benchmarking, 5.) Mission and vision statements, 6.) Core 

competences. (Rigby & Bilodeau, 2007, s. 10) Att strategisk planering kommer i topp 

stärker studiens utgångspunkt i den klassiska skolan där planering är ytterst centralt. Många 

av de andra mest populära strategiverktygen är även de över trettio år gamla vilket betyder 

att när dessa strategiverktyg togs fram baserades de på den marknadsdynamik som rådde då 

med vissa grundläggande skillnader mot hur det ser ut idag. För trettio år sedan fanns 

knappt datorer, mobiltelefoner eller internet vilket inneburit att växlingarna på marknaderna 

kan ske väldigt snabbt. Kritikerna menar därför att dessa verktyg inte längre är applicerbara 

(Jacobides, 2010, s. 79).  

 

En konsekvens av dessa förhållanden bör då innebära att val som görs idag och som har en 

påverkan långt in i framtiden blir svårare att göra men också känsligare att göra rätt. Kraven 

på strategiverktygen kan enligt ett sådant resonmenag bli allt högre då de behöver spela en 

viktigare roll och vara finkänsligare än tidigare på grund av den ökade osäkerheten. 

Samtidigt om förändringstakten är så hög minskar också möjligheterna till att göra korrekta 

strategiska val för framtiden och konsekvenserna av ett sådant resonemang är att verktygen 

förlorar sin roll och status om de ändå inte går att använda korrekt. 

 

Den senare forskningen av strategy-as-practice forskare som intresserat sig för 

strategiverktyg har framförallt studerat vad strategiverktygen används till. Den traditionella 



Teoretisk referensram 

 

 

17 

 

synvinkeln är att strategiverktygen används mer kliniskt till att lösa problem och ta beslut 

(March, 2006, s. 202). Men senare forskning visar att egentligen används verktygen 

beroende på situationen (Stenfors et al., 2007, s. 936; Jarzabkowski & Kaplan, 2008, s. 5). 

En förflyttning har skett inom forskning från att studera utfallet med att använda 

strategiverktyg till att studera syftet med att använda verktygen. Knott (2005, s. 1090; 2008, 

s. 27) är en av de mest tongivande forskarna som kastat ljus på detta. Strategy-as-practice 

forskarna Jarzabkowski och Kaplan (2008, s. 5) har tagit vid och studerat i vilket syfte 

strategiverktyg används genom att studera hur sammanhanget påverkade användningen av 

strategiverktyg och till vilket syfte verktygen användes. Jarzabkowski och Kaplan (2008, s. 

5) fann att verktyg har tre övergripande funktioner vilka alla syftar till att antingen 

medvetet eller omedvetet hitta svar på strategiska problem som bekräftade March (2006) 

studie.  

 

Strukturera hur problem ska tolkas: Jarzabkowski och Kaplan (2008, s. 5) kunde bland 

annat bekräfta tidigare studier att verktygen uppfattades som objektiva. De fann också att 

verktygen används för att strukturera hur problem ska tolkas vilket de menar visar på 

verktygens subjektivitet.  

 

Motivera intressen i särskilda problem: Enligt Jarzabkowski och Kaplan (2008, s. 5) 

fann de också att verktyg används för att motivera eller legitimera särskilda aktörers 

intressen i ett problem. En intressant iakttagelse de gör är att verktygen kan användas för att 

antingen betona verktygens objektivitet eller nedvärdera dess objektivitet och påpeka 

verktygens subjektiva tolkning beroende på aktörens intresse att använda verktyget.  

 

Ramverk för strukturerad diskussion: Det sista syftet  de fann var att strategiska verktyg 

fungera som ett ramverk för en strukturerad diskussion. Verktygen möjliggör att alla 

aktörer kan åskådliggöra sina ståndpunkter och diskutera dessa. (Jarzabkowski & Kaplan, 

2008, s. 5) Till stor del resonerar Knott (2008, s. 27) på samma sätt som ovan och 

förtydligar att strategiverkyg inte är något som man bara fyller i och sedan får svar på sina 

problem. Utan att det är en kreativ tankeprocess. Stenfors et al. (2007, s. 937) efterfrågar 

mer forskning kring den kreativa aspekten av strategiarbetet. Den ”kreativa” termen som 

används av Knott och Stenfors et al. är jag personligen tveksam till men det går att se vissa 

likheter med vad Bengtsson & Skärvad (2001) syftar till med strategiskt tänkande i 

organisationer men deras betydelse innefattar mer utav en kreativ miljö än enskilda 

verktyg. Jag tolkar att Knott använder begreppet kreativ i verktygsanvändning snarare 

handlar om att de används i brainstorming och diskussionssyfte. “Because strategy is partly 

creative and is not routine, strategy tools cannot provide a blueprint. They can only act as 

a guide to thinking and debate, or as a starting point for structuring activity.” (Knott, 2006, 

s. 27) Därför väljer jag att tolka att det betyder samma sak som när Jarzabkowski & Kaplan 

(2008, s.5) menar att strategiverktyg används för att strukturera problemdiskussioner och 

att verktyget inte ger något svar men kan hjälpa till att komma fram till olika alternativ.   

 

I en annan studie fann Jarzabkowski & Wilson (2006, s. 349) att strategiteori i praktiken tar 

sitt uttryck genom olika strategiverktyg, tekniker och ramverk som kan liknas vid att vara 

kunskapsartifakter. Dessa kunskapsartifakter används i praktiken dock ofta utan större 

kunskap om den bakomliggande tanken eller teorin och senare forskning av Spee & 
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Jarzabkowski (2009, s. 223) bekräftar till viss del dessa resultat men de intresserar sig 

särskilt för att studera hurvida strategiverktyg kan fungera som ett gränsöverskridande 

objekt och om det i så fall möjliggör eller begränsar interaktionen i en organisation. De 

fann att strategiverktygen inte alltid används instrumentellt och att tolkningen av 

strategiverktygen är flexibel samt att de kan användas i olika politiska syften som tidigare 

också framkommit. Vad gäller interaktionen visar studien att om strategiverktygen används 

effektivt möjliggör det ökad interaktion i form av informationsdelning vilket då ofta sker i 

intensivare perioder som under strategi work-shops. 

 

2.3 Strategy-as-practice 
Förgrundarna till att anta ett mer praktikorienterat perspektiv inom strategiforskning är 

Pettigrew (1987) Johnson et al. (1987). De belyste problemen att strategiforskningen inte 

egentligen visste vilka mikroaktiviteter som pågick i företag och hur de påverkade 

strategiarbetet. De tog sin utgångspunkt ut det processorienterade synsättet och lyfte frågan 

att öka förståelse om de bakomliggande mekanismerna i mikroaktiviteterna. Whittington 

och Jarzabkowski (2008, s. 101) har sedan varit frontfigurerna som har vidareutvecklat 

Pettigrew och Johnsons arbete, men med skillnaden är att de har haft en öppnare inställning 

och menade att ett praktikperspektiv var någonting annat än att studera mikroaktiviteter ur 

ett processperspektiv. Denna forskningsinriktning kallas för strategy-as-practice, vilket på 

svenska betyder ungefär strategiforskning ur ett praktikperspektiv. De menar att den 

grundläggande skillnaden mellan den traditionella strategiforskningen och 

praktikorienterade forskningen är att strategi inom den traditionella forskning anses vara 

någonting företag har medan forskare med ett praktikperspektiv menar att strategi är 

någoting människor gör. Strategy-as-practice syftar ofta till att svara på frågorna, var och 

hur sker strategiarbetet? vem arbetar med strategi? vad krävs det för kunskaper, förmågor, 

verktyg att arbeta med strategi och hur får de som arbetar med strategi dessa? (Whittington, 

2002, Chia & MacKay, 2007, s. 218)  

Åsikerna går isär om strategy-as-practice är ett nytt perspektiv, det forskarna med 

praktikperspektiv själva återkommer till i sina artiklar är att de vill ta möjligheten att arbeta 

med nya utgångspunkter som bryter upp med tidigare konventioner. Det är däremot inte 

helt klart ifall det är ett helt separat perspektiv, vissa forskare menar att det är 

vidareutveckling av processperspektivet, andra menar att det är traditionell strategilitteratur 

men ur ett mikroperspektiv och sen finns det dem forskare som menar att det är helt separat 

perspektiv och försöker bryta upp med de andra teoriströmningarna. I vilket fall är 

grundtanken med strategy-as-practice perspektivet att öka förståelsen och bidra till att 

skapa en relevantare teoribildning inom strategiforskningen för praktiker (Jarzabkowski & 

Whittington, 2008c, s. 282). Argumentet bygger på att genom att studera de dagliga 

aktiviteter en praktiker gör kommer forskaren närmare och kan därför göra relevanta 

slutledningar ur ett praktikperspektiv. En sådan slutledning går dock inte att göra menar 

Splitter & Seidl (2011, s. 98) och hävdar att forskare som argumenterar på det sättet har fel 

och menar att det krävs en hög grad av relexion och motståndskraft för att förstå alla 

aspekter i att studera praktik och forskare- och studieobjektsrelationen.  
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2.3.1 Praktik, praxis och praktiker 3P-ramverket  

För att studera strategi på ett organiserat sätt ur ett praktikperspektiv har det tagits fram ett 

ramverk för detta, grundpelarna i detta ramverk är att studera praktik, praxis och praktiker. 

I ett tidigt stadium gavs termerna olika innebörd av olika författare vilket gjorde det hela 

lite besvärligt men har utvecklats med tiden och begreppen blivit allt mer precisa och 

mogna inom strategiforskningen. Den här studien har valt att utgå från Whittington (2006, 

s. 613) ramverk, se figur 3 där strategy-as-practice teori struktureras kring de tre element: 

praktik, praxis och praktiker (3P). (Jarzabkowski et al. 2007; Whittington 2007; 

Jarzabkowski och Whittington, 2008a; Jarzabkowski & Whittington, 2008b; Jarzabkowski 

& Whittington,  2008c). För den läsare som samtidigt läser engelsk litteratur inom området 

bör vara observant på att det finns vissa svårigheter att översätta begreppen praxis, practice, 

practioners till svenska och att detta försvåras av att Jarzabkowski bytte ut betydelsen för 

begreppen practices och praxis och sen också Whittington. 

 

3P-ramverket i figur 3 är framtaget för att att betona hur strategy-as-practice kan 

undersökas ur olika synvinklar. Varje element kan undersökas isolerat och utifrån olika 

analytiska val (Whittington, 2006, s. 613) Eftersom jag ska studera praktiker och deras 

användning av strategiverktyg innebär det att samtliga A, B, C innefattas. Eftersom 

strategiverktyg anses ingå i begreppet praxis och genom att studera vad praktiker gör, alltså 

praktik täcks samtliga områden in.  

 

 

 

Figur 3. En förenklad model baserad  på Jarzabkowski et al., (2007) konceptramverktyg för att analysera ur 

ett strategy-as-practice perspektiv. 
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2.3.2 Praktiker 

Med praktiker avser Whittington (2006, s. 613) alla personer som jobbar med strategi och 

påverkar strategin. Det inbegriper alltså inte bara toppcheferna utan även andra som 

påverkar strategin direkt eller indirekt. Det kan vara andra chefer såsom mellanchefer, 

linjechefer, landschefer men det kan även vara externa personer såsom konsulter och 

analytiker. Det baseras på forskning visat att många andra personer inom och utanför 

företag är involverade i strategiarbetet än bara toppcheferna. (Grant, 2003, s. 515)   

They shape strategic activity through who they are, how they act and what 

practices they draw upon in that action. (Jarzabkowski et al., 2007) 

2.3.3 Praktik 

Whittington (2006, s. 613) menar att praktik syftar till vad någon gör, syftar till att beskriva 

en handling. Det kan således handla om möten, diskussioner, beräkningar, dokument och 

presentationer som kan härledas till strategiarbetet. Det här området tillhör en väletablerad 

forskningsfåra med stark koppling till bland annat strategy process fältet. Det har genom 

företagsekonomin forskats mycket kring chefernas roll, hur de arbetar, vad som driver dem, 

vad som kännetecknar en chef och så vidare. När denna litteratur utvecklades var 

perspektivet inom strategilitteraturen att strategiarbete var något som skedde på toppen och 

sedan operationaliserades genom organisationen. 

2.3.4 Praxis 

Praxis innebär enligt Whittington (2006, s. 613) de vedertagna normer, rutiner, lagar, 

koncept och tekniker som styr praktik. Det handlar om vad man gör vanligtvis eller 

processer påverkade av företagskulturen. Praxis kan vara sociala, symboliska och materiella 

verktyg varigenom strategiarbete utförs. Det kan vara abstrakta strategiverktyg som Porters 

5-krafters modell, beslutsmodeller, budgetsystem men också  dataprogram som exempelvis 

PowerPoint, business intelligence verktyg, diagram och kalkylblad. 

 

Whittington (2006, s. 619) delar upp praxis i två delar. Extern praxis och intern praxis, den 

interna praxis handlar om de normer och den företagskultur som växt fram inom företaget. 

Den externa handlar om den praxis som finns i samhället eller i en viss bransch. På den 

nordiska marknaden måste exempelvis chefer ta hänsyn till olika lagar som reglerar 

arbetstid och ersättningar och så vidare, tillverkningsintensiva branscher har ett behov av 

att kunna planera och uppskatta efterfrågan där aktörerna kan utveckla liknande extern 

praxis. Eftersom jag ska studera hur verktygen används i praktiken och påverkas av praxis. 

Intern praxis kan innebära att respondenter ser deras arbete som normalt och så har vi alltid 

gjort och att respondenterna inte tänkar på att vissa av verktygen de använder är unika på 

företaget de arbetar på. Samma sak gäller extern praxis när det har blivit så vedertaget att 

praktikern inte längre reflekterar över att det är på ett visst sätt.  

2.3.5 Praxis och strategiprocessen 

Jag håller med Bengtsson & Skärvad (2001) och menar att endast utgå från den vedertagna 

synen på strategiprocessen är begränsad för att förstå praktikerns strategiarbete och 

efterlyser därför en mer generell beskrivning av de förutsättningarna praktikern verkar 
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under. Det baserar jag på att Grant (2003, s. 515) studie som funnit att strategiarbetet är allt 

mer informellt. Genom att utgå från Bengtsson & Skärvad (2001) fyra olika vägar som 

illustreras i figur 4 till att skapa en strategi ges en bredare förståelse för hur en praktiker, 

särskilt en mellanchef är beroende av det strategiska klimatet i ett företag som Whittington 

(2006, s. 619) kallar intern praxis. Till exempel, läggs det stor vikt på planer och dokument 

för strategiska beslut i en organisation kommer det också forma vad praktikern sedermera 

gör i sitt strategiska arbete. Är det viktigt med kreativt utlopp kanske det tar uttryck istället 

att medarbetare får tillägna en stor del av sin tid till egna projekt. Modellen måste ses till 

bakgrund av ett bredare strategiperspektiv som inte är möjligt att täcka in i den här studien 

men utgör på ett bra sätt ett komplement till den etablerade strategiprocessen. Här följer en 

tolkning av de fyra olika organisatoriska förutsättningarna för att utforma strategi och dess 

koppling till användning av strategiverktyg.  

 

 
 
Figur 4. Strategiformulering kan ske på flera sätt. (Bengtsson & Skärvad 2001;2011) 

Strategiskt tänkande: Avser att strategi formas utifrån en intuitiv känsla som rymmer 

kreativa tankegångar och entreprenörsliknande insikter. (Bengtsson & Skärvad, 2001; 2011, 

s. 20) Det ges ingen förklaring hur strategiska tänkandet tar sitt uttryck. Det finns anledning 

att tro att strategiverktyg har en betydelse för att kommunicera och frigöra idéer i en sådan 

organisation. För hur kommuniceras en strategisk idé första gången och hur motiveras den 

för andra personer annars? Hur hämtas den här informationen och hur struktureras den för 

att ta beslut på? Många gånger behöver beslut motiveras och förklaras för andra i ett företag 

vilket kan vara svårt i en global organisation med människor från flera olika kulturer. Där 

tror jag att verktyg kan fylla en viktig funktion i stora företag för att övertyga andra om hur 

den som kom på idén tänker, även tidigare forskning ger stöd åt att strategiverktyg kan 

användas i sådana syften för att skapa utrymme för kreativa tankegångar (Knott, 2005) och 

kommunikation (Jarzabkowski & Kaplan, 2008).  

 

Strategisk planering: Innebär en formell lägesanalys där företaget går igenom steg för steg 

för att formulera en strategi och sedan genomföra den. Denna formella planering bygger på 

samma komponenter som exempelvis strategiprocessen är uppbyggd enligt och 

strategiverktygen är centrala (Bengtsson & Skärvad, 2001 och 2011, s. 20). Frågan är hur 

en praktiker ser den formella processen och strategiverktygen om det är en naturlig del i 

arbetet och om verktygen betraktas som verktyg om alla tänker på ett verktygsstränat sätt. 

Kan det innebära konsekvenser för strategiverktygen att de då hellre använder 

strategiverktygen till andra syften än vad som egentligent var tänkt för det har tidigare 

forskning sett händer (Stenfors et al., 2007, 933).  
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Strategisk beredskap och beslutskraft: Innebär hur väl organisationen är förbered att 

nyttja möjligheter eller bemöta faror som dyker upp. Det innebär bland annat att 

organisationsformen påverkar hur snabbt organisationen kan ställa om men syftar också till 

hur företagskulturen ser ut, var besluten tas och hur ledningen får med sig hela företaget vid 

snabba omställningar. (Bengtsson & Skärvad, 2001, 2011, s. 20) Den här studien utgår från 

att det såledeles handlar i stor utsträckning om att hämta in information och kunna agera på 

den. Strategiska verktyg såsom CRM-verktyg och BI-data kan vara särskilt användbara för 

att kontinuerligt läsa av vad som händer på marknaden. Organisationen bör även anpassas 

för att snabbt kunna reagera på händelser vilket påverkas av organisationsstruktur, hur 

kommunikationen görs och var beslutsfattandet sker.  

 

Organisatorisk inlärning: Avser att strategi baseras på en ständig inlärning i 

organisationen där lyckade projekt tas vidare och sprids i organiationen medan misslyckade 

projekt analyseras noggrant för att de inte ska upprepas (Bengtsson & Skärvad, 2001; 2011, 

s. 20). Den här studien utgår från att lyckas med detta är det viktigt att feedback och 

uppföljning sker regelbundet i en sådan organisation, samt att kommunikations-

möjligheterna är goda. Är inte organisationen mottaglig för insamling och spridning för ny 

information är det särskilt svårt att som praktiker av strategi på regional nivå försöka 

påverka strategin medan åt andra hållet kan vara betydligt lättare. Att samla in information 

gör de flesta individer på företag på olika sätt genom sina kontakter med sin omvärld, 

kunder, leverantörer och andra människor. (March, 2006, s. 201) Frågan är hur de på ett 

effektivt sätt kan föra det vidare och hur detta uppmuntras i organisationen och om 

verktygen spelar någon roll i det arbetet.  

2.3.6 Strategy-as-practice forskning 

Ett annat sätt att se var den här studien tar sin plats i strategy-as-practice forskningen är att 

utgå från Jarzabkowski & Spee (2009, s.74) kartläggning av tidigare strategy-as-practice 

forskning som illustreras i en matris i figur 5. De har delat in forskningen i en matris 

bestående av nio fält där de utgår från tre nivåer av praxis, mikro-, meso-, och makronivå 

på vertikala axeln och tre nivåer av praktiker på den horisontella axeln,  individuell aktör i 

en organisation, aggregerad aktör i en organisation och externa aggregerade aktörer 

exempelvis konsulter.  

I figur 5 har det gjorts en cirkelmarkering för att illustrera var den här studien anser sig att 

den befinner sig utifrån den här kartläggningen och det är i huvudsak på mesonivå men har 

även inslag av makronivå kopplat till en individ aktör i en organisation. Anledning till att 

den placerar sig i mesonivån är för att med meso-nivå menas att en subnivå av en 

organisation studeras vilket i den här studien innebär att subnivån är den regional nivån 

samtidigt syftar makronivån av praxis till hela branscher vilket den här studien också avser. 

Detta betyder att den här studien rör sig inom både meso- och markonivån. Hurvida den här 

studien ska placerar sig som inom den  invidividbaserade eller aggregerad individ nivån är 

svårare att uttrycka men baserat på Jarzabkowski & Spee (2009, s. 75) förklaring av 

tidigare studier inom B-klustret innebär det att bland annat studier av individuella aktörers 

påverkan på organisationens strategiutveckling 
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B-cluster: “… Such an approach somewhat blurs the boundaries of individual and 

aggregate actors by trying to understand how individual responses may be 

aggregated into business unit responses …. This method may be helpful for 

establishing an association between what practitioners do and what organizations 

do, particularly in large or complex organizations, where direct relationships 

between actors and organizational activities are hard to substantiate. 

(Jarzabkowski & Spee, 2009, s. 75)” 

 

Enligt Jarzabkowski & Spee (2009, s. 75) kartläggning är det tydligt att det behövs både 

mer empiriska och teoretiska studier i det här området då det sammantaget gjorts fyra 

stycken empiriska studer och noll teoretiska studier inom B- och C-fältet  Generellt sett har 

det gjorts minst forskning på utomstående aktörers inverkan i strategiarbete. Detta anses 

vara ganska naturligt eftersom studiens utgångspunkt är att huvuddelen av strategiarbetet 

sker inom organisationen och inte utanför, det skulle vara intressant att däremot höra 

argumenten från konsultbyråerna om de är av samma åsikt.  

 

 
Figur 5. Kartläggning av strategy-as-practice fältet. (Jarzabkowski & Spee, 2009, s.74) 



Metodbeskrivning 

 

 

24 

 

3 Metodbeskrivning 
I följande metodbeskrivning avser jag besvara frågorna: vad har jag studerat, varför har jag 

valt att göra på ett visst sätt, samt beskriva hur jag lagt upp studien och genomfört den. 

Anledning till detta är att läsaren ska kunna bedöma arbetet ordentligt. Läsaren kan tolka 

hur den teoretiska kunskapen och de empiriska resultaten har betraktats, inhämtats och hur 

min roll som författare har påverkat studien. (Bryman, 2008, s.14-15; Widerberg, 2002, 

s.26) Metodbeskrivningen inleds med en beskrivning för hur intresset för ämnet väcktes, 

sedan hur jag ser på världen och på kunskap, ontologi och epistemologi. Därefter beskriver 

jag vilket perspektiv jag intagit och vilka metodval jag har gjort.  

3.1 Ämnesval och förförståelse 
Från första kursen i Civilekonomutbildningen (2003-2007) har strategibegreppet varit 

återkommande inom samtliga ämnen i utbildningen. Såväl inom marknadsföring, 

finanisering, forskningsmetod, ekonomistyrning, organisation och ledarskap. Någon 

entydig definition och förståelse för vad begreppet tog jag inte med mig från utbildningen. I 

efterhand tycker jag det är märkligt på grund av vilken tyngd begreppet ges i utbildningen, 

men även i arbetslivet. Jag har noterat att i arbetslivet används ordet väldigt frikostigt. Det 

har till och med en bredare betydelse än i vardagssammanhang där det trots allt finns någon 

slags allmän förståelse för strategi som begrepp. Denna oklara definition av strategi från 

universitetet in i arbetslivet har dels väckt en del huvudbry men har också bidragit till mitt 

intresse för det greppbara i sammanhanget, nämligen strategiverktygen.  

 

Under hela utbildningen har de strategiska verktygen varit ständigt närvarande vilket går i 

linje med Hill et al. (2004) forskningsresultat som fann att strategiverktyg utgjorde en 

huvudkomponent i MBA-undervisningen och det lades stor betydelse vid dessa i 

undervisningen (Knott, 2006, s. 1090). En viktig förförståelse för läsaren att känna till i den 

här studien är min relation till den undersökta branschen och att jag har arbetat samtidigt 

som den här studien har skrivits. Sedan 2007 arbetar jag ett företag som är världsledande på 

att utveckla, tillverka och sälja processorer. När jag började där upptäckte till både min 

glädje och förvåning att många av strategiverktygen jag lärt mig användes och jag kom i 

kontakt med flera välkända strategiverktyg. Såväl nya som gamla, även några som jag inte 

alls kände till sedan tidigare och flera som är egenutvecklade. I efterhand har jag kunnat 

konstatera att alla modeller som är enkla i sin form såsom matriser, listor eller liknande och 

enkelt kan fyllas i en powerpoint-slide verkar användas. Det är åtminstone vad jag har sett 

på en regional nivå. I mitt fall har strategiverktygen i huvudsak varit ett sätt att förstå hur 

saker och ting fungerar. Jag har inte själv arbetat med dem särskilt aktivt. Jag har sett dem 

ungefär som en mall för hur information ska presenteras oavsett om det har varit en analys, 

handlingsplan eller mål. Antingen har jag själv fyllt i den mallen eller har jag mottagit 

information presenterad i ett strategiverktyg.  

 

En annan aspekt som kan vara viktig att känna till för läsaren är att intresset för ämnet 

väcktes genom att jag upplevde en kontrast och en stor skillnad mellan hur praktiker och 

akademiker såg på strategi eller strategiteori.  I utbildningen uppfattade jag att det gavs stor 

tonvikt på ny forskning och att avståndet mellan nyare och äldre teoribildning var påtaglig. 

Den skillnaden var inte alls tydlig i arbetslivet, i utbildningen ansågs de gamla klassikerna 
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bra att kunna men att de inte var framtiden därför framtidens ekonomi var tjänste- och 

informationsorienterad och inte produktorienterad och då var dem äldre teorier heller inte 

relevanta. I arbetslivet gjordes ingen direkt skillnad mellan nya och gamla verktyg utan 

bedömdes snarare utifrån om de var användbara eller inte. Detta synsätt är inte något nytt 

utan något som forskningen känner till (Jarzabkowski & Wilson, 2006, s. 348). Att ha en 

positiv syn på att tjänste- och informationsekonomi  innebar en stor kontrast för mig när jag 

upptäckte att pc-branschen i allra högsta grad var produktorienterad och verkade fungera 

enligt dynamik som bäst förstods genom äldre teoribildning. Min teoretiska syn på strategi 

kolliderade på sätt och vis med hur det såg ut i den bransch jag skulle jobba inom även om 

jag tydligt kunde se tendenser att det fanns ett tjänsteorienterat ambitioner från flera aktörer 

så verkade åtminstone det ändå vara så att det var väldigt produktorienterat. Vilket i 

efterhand kan anses naturligt men innebar en kontrast till en början. Numera är min 

sammantagna syn på strategi troligtvis influerad av både min utbildning och min praktiska 

erfarenhet. Det kan ge både positiva och negativa konsekvenser för den här studien. De  

negativa sidorna är välkända såsom objektivitetsproblematik och så vidare däremot är de 

positiva effekterna mindre accepterade. Utgångspunkt för kritik till att ha branschkännedom 

bör ses ur ett historiskt perspektiv där man kan konstatera att strategidebatten har hållit på i 

årtionden och den har betraktats ur olika perspektiv och lite klokare har samhället 

förhoppningsvis blivit. Fortfarande återstår stora kunskapsluckor där det återkommande 

framgår att forskarsamhället vet väldigt lite om hur strategi formas och skapas av praktiker. 

De senaste femton åren har forskare med ett ökat intresse pekat på att de dagliga 

mikroaktiviteter behöver studeras närmare. Trots detta har väldigt lite empirisk forskning 

gjorts. Det finns säkert flera orsaker till det men en av orsakerna kan vara att det upplevs 

svårt att närma sig den här empirin ur en forskares synvinkel. För vad är en vanlig 

mikroaktivitet som påverkar strategin? När sker dessa? Hur och var och varför? Jag säger 

inte att jag har alla svaren men en viss förståelse för vad det innebär att arbeta i pc-

branschen gör att den bakgrunden kan det göra det möjligt att överbrygga vissa av de här 

barriärerna.  

 

3.2 Metodologiska överväganden 
Begreppet vetenskapssyn, ontologi, handlar om vår uppfattning av verkligheten och 

antaganden om hur den fungerar. Även om det inte är enkelt att återge sin egen syn är det 

viktigt att försöka beskriva den syn man har på hur världen är konstruerad och hur kunskap 

om den kan inhämtas därför att det i sin tur har betydelse för hur studien utformas och 

påverkas av den som skriver den. Läsaren kan då själv bedöma hur forskarens 

verklighetssyn har påverkat studien. (Bryman, 2008, s.14-15; Widerberg, 2002, s.26) 

 

Min verklighetssyn går enklast att beskriva som att jag accepterar att vi är begränsade i att 

förstå alla delar av ett sammanhang. Det beror bland annat på de inbyggda begränsningarna 

i vår mänskliga kapacitet att ta in information och att det ger oss svårigheter att föreställa 

hur den begränsar oss. Vår uppfattning och hur vi tänker oss verkligheten är dock en social 

konstruktion baserad på våra sinnen och tankeförmågor. Detta sätt att uppfatta verkligheten 

stämmer bra överrens med vad som brukar kallas social konstruktivism som menar att 

verkligheten är en social konstruktion, där vi kommit överrens om regler och vad saker och 

ting är för något, där språket kan vara ett exempel på det (Bryman, 2008, s. 19). Jag tillhör 
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dock inte den extrema ytterligheten av social konstruktivism som menar att allt är en 

konstruktion människor emellan för jag tror att det finns en fysisk verklighet som existerar 

utan vår närvaro. För den här studien betyder detta att jag tolkar kunskapen genom ett par 

inre subjektiva glasögon i form av min fysiologiska kapacitet och den kunskap och 

erfarenhet jag bär med mig sedan tidigare. Men även att de yttre sammanhangen tolkas då 

de kan vara socialt konstruerade i sociala, historiska, politiska och rumsliga sammanhang. I 

den här studien innebär det att mina kunskaper om undersökningsobjekten blir tolkade 

genom ett filter av tidigare kunskaper och erfarenheter. 

 

Sättet jag ser på världen får konsekvenser för min kunskapssyn. För vad är kunskap om alla 

kan tolka en händelse subjektivt? Alla kommer göra olika tolkningar av samma sociala 

händelse beroende på hur deras inre och yttre förståelse skiljer sig. Notera att vi många 

gånger trots allt i samhället har skapat vissa ramar för hur vi tolkar vissa saker genom 

exempelvis vår kultur. Med detta vill jag poängtera att bara för att man tolkar något 

subjektivt behöver det inte nödvändigtvis skilja sig enormt mycket åt från hur någon annan 

tolkar samma sak. Ju större skillnad mellan inre och yttre påverkansfaktorer desto större 

varians av tolkningarna lär uppstå. Konsekvenserna av det här synsättet är därför att den här 

studiens kunskap inte kan ses som sann utan det är genom min tolkning och förståelse 

kunskapen bör ses. Vi människor söker ny kunskap nästan hela tiden och att akademiskt 

forska är att söka ny kunskap och vetskap. Vetenskaplig kunskap är dock bara en liten del 

av all kunskap som finns och produceras (Jacobsen, 2002, s. 29). Det som skiljer forskare 

från vanliga människor är det medvetet kritiska förhållningssätt som metodiskt prövar 

trovärdighet och tillförlitlighet i källor som forskare har. Genom att redogöra sin 

verklighets- och kunskapssyn kan läsaren bättre förstå hur det har kunnat påverka studien. 

(Bryman, 2008, s.14-15; Widerberg, 2002, s.26) 

 

Min inställning till den här studien och till redan befintlig teori har varit som att lägga ett 

pussel. Vissa pussbelbitar såsom erkända teorier finns redan lagda, några ligger fel, några 

verkar ligga rätt medan många pusselbitar verkar saknas helt. Samtliga bitar behöver läggas 

för att förstå helhetsbilden. Detta tankesätt påminner om det hermeneutiska tankesättet, 

vilket härstammar från texttolkning, där enstaka ord får betydelse i sin mening eller 

sammanhang. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193) Huvudtemat för hermeneutik har alltid 

varit:  

 

meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193) 

 

Synsättet att ”delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna” 

stämmer bra överrens med hur jag har närmat mig ny teoribildning eller ny empirisk 

information (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). I den här studien betyder det att:  

 

hur strategiverktygen (delarna) används kan därmed endast förstås om det sätts i 

samband med strategin (helheten).  

 

Omvänt är det omöjligt att: förstå strategin om inte strategiverktygen kan förstås. Med 

varje pusselbit har jag fått mer information och med den kunnat närma mig helheten. Detta 
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sätt att pendla fram och tillbaka mellan helhet och del brukar beskrivas med metaforen ”den 

hermeneutiska cirkeln”. Se figur 6 från Alvesson & Sköldberg (2010 s. 193-200).  

 

Figur 6. Den hermeneutiska cirkeln. (Alvesson & Sköldberg, 2010 s. 193-200) 

Den cirkulära illustrationen visar hur tolkningen växer fram när forskaren pendlar mellan 

delar och helhet. Med varje ny förståelse som förvärvats i den här studien har inneburit att 

min förförståelse har breddats eller fördjupats. Cirkeln kritiseras för att den återgår till 

samma utgångsläge hela tiden, vilket kritikerna menar är en motsägelse och borde betyda 

att forskaren alltid återgår till samma utgångsläge och inte utvecklar någon ny kunskap. För 

att undvika denna feltolkning av den cirkulära figuren används istället därför metaforen den 

”hermeneutiska spiralen” för att beskriva hur kunskapen kan gå nedåt och djupare eller 

uppåt och nå nya höjder (Alvesson & Sköldberg, 2010 s. 193-200) Personligen tycker jag 

att principen framgår klart och tydligt av cirkelillustrationen och att modellen inte behöver 

göras mer komplicerad i en spiralform.  

 

Sättet att tolka och skapa förståelse för sin omvärld genom att pendla mellan del och helhet 

innebär att den förståelse forskaren hade innan studien har blivit påbyggd med ytterligare 

förståelse. Detta tankesätt är centralt inom hermeneutiken och ett välkänt citat är;”Ingen 

forskare kan fungera som en ”tabula rasa” eller som ett oskrivet blad.” Med andra ord, 

kan ingen vara helt objektiv vilket är en extremt stor skillnad mot det förhållningssätt som 

är vanligt inom naturvetenskapen. Jämför med positivism.
1
 (Johansson Lindfors, 193, s. 80)  

 

Att forskaren studerar alla delar och lägger ihop det till en helhet låter ganska kliniskt. Den 

hermeneutiska cirkeln kan också missuppfattas vara objektiv. Den kallades också den 

objektiverande hermeneutiska cirkeln av neoidealisterna på 1800-talet då de menade att 

förståelse och mening var en produkt av pendling mellan helhet och del. Problemet var att 

den objektifierande sammanhang vilket jag, med många andra hermeneutiker, menar inte är 

möjligt. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 198) Min syn stämmer bättre överens med de 

forskare inom hermeneutiken som menar att förståelse för saker och ting är något 

existensiellt. Att forskare bär med sig förståelser om den sociala kontext den är tänkt att 

studera. Det innebär att den hermeneutiska cirkeln därför behöver kompletteras med 

                                                 
1
 Positivism är särskilt starkt förknippat med den naturvetenskapliga idévärlden eftersom där sätts det stort 

värde vid mätbara kunskaper och avbildning. Inom positivismen ska en forskare med objektivitet och logik 

studera ett ämne och inte låta sina egna känslor eller sin förförståelse blandas in. (Patel & Davidsson, 1994, s. 

23-25) 

Helhet 

Del 



Metodbeskrivning 

 

 

28 

 

ytterliggare en dimension i tolkningen. Detta brukar illustreras genom den aletiska 

hermeneutiska cirkeln, som visar på hur forskaren pendlar mellan förförståelse och 

förståelse. Den togs fram som kritik mot den objektifierade hermeneutiska cirkeln.
2
 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 198) Dessa två cirklar är inte varandra motsatser, utan 

kompletterar varandra under olika delar av forskningsprocessen och kan med fördel ingå i 

samma forskningsprocess. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 211) Den aletiska 

hermeneutiska cirkeln visar att forskaren tar med sig förförståelse i tolkningsprocessen av 

helhet och del vilket i sin tur bygger på ytterligare förståelse och förförståelse.  

 

 

Figur 7. Den aletiska hermeneutiska cirkeln. (Alvesson & Sköldberg, 2010 s. 200) 

3.3 Val av angreppssätt och metodval 
Angreppssättet i den här studien är abduktion. Angreppssättet beskriver hur forskaren 

angripit problemet och hur forskaren närmat sig empirin. De två vanligaste angrepssätten är 

att antingen problematisera utifrån tidigare forskning och befintliga teorier eller att 

problematisera och studera empiri direkt. De två ytterligheter är induktion och deduktion. 

Med ett induktivt angreppssätt studerar forskaren empirin och därigenom försöker generera 

teori. Det är viktigt i ren induktion att inte forskaren låter sig påverkas av tidigare teori. Ett 

deduktivt angreppsätt innebär istället att forskaren studerar hur väl teori kan appliceras på 

empiri genom exempelvis hypotesprövningar. (Johansson Lindfors, 1993, s.55) 

 

Johansson Lindfors (1993, s. 55-58) menar att angreppssättet påverkas av forskarens 

verklighets- och kunskapssyn. Det argumentet skulle betyda att eftersom den här studien 

har ett hermeneutiskt kunskapssynsätt borde den även ha ett induktivt angreppssätt. Det 

stämmer till viss del även här men val av angreppssätt har gjorts utifrån det som bäst kan 

svara mot problem och syfte samt även tidsraman för den här studien. Vilket också beskrivs 

som vanliga orsaker till val av angreppssätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 55-58). 

Ambitionen är att studera empirin och söka samband i den vilket i grunden är ett induktivt 

angreppssätt. För att bäst besvara studiens frågeställning och syfte inom den givna tidsram 

anses effektivare att utgå från tidigare forskning. Angreppssättet är således att kartlägga var 

forskning står idag och därifrån försöka ta ett språng ut i empirin och studera empirin. I den 

tolkningsprocessen av empiri är befintlig teori till stöd i analysen men också för att 

                                                 
2
 Neoidealisterna har sitt ursprung från slutet av 1800-talets Tyskland. Den hermeneutik de utvecklade skulle 

verka som en motpol och mota ut positivismen ur humaniora och samhällsvetenskaperna. Problemet var att 

den tog med sig subjekt-objektsrelationen från positivismen. Alltså att det fanns en relativ objektivitet i 

hermeneutisk forskning, vilket aletiska hermeneutiker bestred och pekade på ”tabula rasa” tanken. (Alvesson 

& Sköldberg, 2008, s. 198)  

Förförståelse Förståelse 
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identifiera kunskapsluckor som inte tidigare har studerats vilket problemdiskussionen i den 

här studien menar att det finns. Detta betyder att eftersom jag är påverkad av tidigare 

teoribildning inte kan anta ett rent induktivt angreppssätt men inte heller ett deduktivt 

angreppssätt då det inte är min ambition att endast testa teori. Detta leder till att den här 

studien varken är renodlad induktivt eller deduktivt. Denna kombination att växla mellan 

induktion och deduktion kallas som sagt abduktion. Vissa menar att det är en blandning 

mellan dem båda medan andra menar att det är ett eget tillvägagångssätt. Ett enkelt sätt att 

förklara detta är att återknyta till de hermeneutiska cirklarna, där abduktion innebär en 

växelrörelse mellan teori och empiri. I den här studien har det inneburit att under 

datainsamlingens gång har nya begrepp eller områden tillkommit som sedan sökts 

förklaringar till inom i teorin eller vice versa. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 57) 

 

Den här studien utgår från en kvalitativ metod med anledning att studien har en explorativ 

karaktär och en problemformulering som innebär att djup i förståelsen är viktigast. Att utgå 

från studiens problem och karaktär är den viktigaste anledningen till vilken metod som 

väljs menar Svenning (2003, s. 72). En explorativ studie försöker förklara vad som händer. 

I det här fallet betyder det att studera praktiker och sociala aktiviter där det övergripande 

syftet är att skapa förståelse för hur strategiverktyg används av praktiker. Detta innebär att 

den inte har för avsikt att kvantitativt mäta hur ofta verktygen används eller på andra sätt 

söka kvantifierbara resultat för att statistiskt sett generalisera utifrån det. Valet av metod 

grundar sig alltså i att strategi är ett komplext socialt fenomen och att undersöka hur 

strategiverktyg används behövs dörför sättas i sociala sammanhang där det går att fånga 

nyanser. Just att fånga nyanser är den kvalitativa metoden bättre på än den kvantitativa 

metoden som ofta kritiseras för att missa nyanserna eftersom där läggs vikten på mätbara 

och kvantifierbara värden. Just nu finns det behov av att fånga nyanserna inom detta 

område då det redan har gjorts flera mätande undersökningar och som varit värdefulla för 

den här studien men inte kunnat ge tillräckliga svar. Möjligtvis kan den här studien bryta ny 

mark som senare leder till bättre detaljrikedom i kommande mätningar av strategiverktyg. 

(Svenning, 2003, s. 73)  

 

I kvantitativa studier krävs oftast att mätvariabler definieras i förväg. Det gäller inte 

kvalitativa studier men de kan fortfarande innehåll inslag av det i form av förutbestämda 

intervjufrågor med explicita termer, då gäller det att båda parter förstår innebörden av  

termer som forskaren använder i sina frågor och tvärt om. Tidigare studier inom strategy-

as-practice har visat på att en sådan problematik existerar inom strategiforskningen och att 

det finns risker med ett sådant förfarande där begrepp och frågor definieras på förhand. 

Stenfors et al. (2007, s. 933) fann att när de bad sina respondenter att länka samman 

metoder och strategiverktyg i en enkät förstod de inte hur de skulle svara eftersom de inte 

tänkte på samma sätt som enkäten var utformad. Stenfors et al. skriver också att 

respondenterna inte alltid förstod vilka verktyg som det syftades till om de inte fick en 

muntlig beskrivning först om vilka forskarna menade. ”In general, it became clear that the 

methods behind tools are not well known.” (Stenfors et al. 2007, s. 933) Detta styrker min 

argumentation om att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för att närma sig det här området 

och att valet av djupintervju lämpar sig särskilt bra för att respondenterna inte kan förväntas 

förstå alla begrepp. Det betyder också kan vara till fördel att ha en praktisk förförståelse då 

eftersom det verkar finnas ett problematiskt avstånd mellan praktiker och forskare.   
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3.4 Praktikperspektiv 
Ett perspektiv betyder synvinkel eller synsätt och den här studien har valt att utgå från ett 

praktikperspektiv. Ett annat perspektiv hade kunnat vara ett företagsperspektiv eller 

ledningsperspektiv som länge varit de dominerande perspektiven i strategiforskning. 

Problemet med att utgå från ett företagsperspektiv är att det har betraktat strategi vara 

någoting som företag har vilket ur ett praktikperspektiv snarare bör ses som något individer 

i företag gör. Bara för att några personer startar ett företag så får de inte automatiskt en 

strategi för det. Huvudanledningen för den här studien att anta ett praktikperspektiv är för 

att det möjliggör att studera vad praktiker gör när de använder strategiverktyg. Det bör 

således ge större chanser till värdefulla insikter om strategiteorins betydelse och relevans 

för praktiker. (Jarzabkowski & Kaplan, 2008, s. 4)  

 

practice lens is a valuable way to deepen our understanding of strategic 

management, allowing scholars to examine how strategies are constituted and re-

constituted through the actions of knowledgeable actors. (Jarzabkowski & Kaplan, 

2008, s. 4) 

 

De mest inflytesrika personerna som inspirerat och legat till grund för denna 

perspektivförändring är socialteoretiker som; Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Michel 

Foucault, Anthony Giddens, Andreas Reckwitz och Theodore Schatzki. Deras arbete inom 

sociologisk forskning att överbrygga dualismen har fått stort inflytande inom strategy-as-

practice forskningen. Dualismen syftar till problemet att fokusera för snävt på individen 

och missa makrofaktorer eller tvärt om, att fokusera på den stora bilden och missa 

mikrofaktorer. (Whittington, 2006, s. 614)  

 

Genom att ta stöd av dessa socialteoretiker har strategiforskningen utvecklat en förståelse 

för vad det innebär att studera något ur ett praktikperspektiv och kommit till insikt om att 

det finns såväl fördelar som vissa problem med att studera praktiker och vad de gör. 

Historiskt har avsaknaden av ett individfokus varit tydligast i strategiforskningen. Även om 

managementlitteraturen studerat toppcheferna har strategiarbetet varit anonymiserat i den 

bemärkelsen att det inte det inte har varit helt klart vad toppcheferna faktiskt gör när det 

kommer till strategiarbete. Som påpekat tidigare finns det fler individer som influerar 

strategin och hur de  arbetar med strategi saknas det kunskap kring. Vissa kritiker hävdar att 

studera vad praktiker gör är att göra det för smalt och riskerar att inte bli teoriserbart (Carter 

et al., 2008, s. 96). På samma gång framhåller Carter et al. (2008) att strategy-as-practice 

har tydliggjort att den traditionella strategiforskningen måste bli bättre på att förstå den 

praktiska kontexten vilket erkänner att behovet finns för praktikorienterade studier.  

 

Den kritik som framförts mot strategy-as-practice forskningen har fortfarande inte kunnat 

ge några svar på grundkritiken för strategiforskningen som helhet – att strategiforskning 

inte längre är relevant för praktiker. Det är inte mer än rimligt att prova nya infallsvinklar 

som inte har utforskats tidigare för det står klart strategifältet har problem, och den 

etablerade forskningen kan ge väldigt få svar på hur den praktiska kontexten ser ut och hur 

de som arbetar med strategi faktiskt gör det. Även om strategy-as-practice forskningen har 
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kommit en bit på vägen och blivit populärare saknas det fortfarande forskning av individer 

på regional och branschnivå vilket min litteraturgranskning visar.  

 

Splitter & Seidl (2011, s. 98) kritiserar i sin artikel argumentet att ett praktikerperspektiv 

bör ge mer relevant kunskap för praktiker, för trots den forskning som har gjorts menar de 

att hittills har inte strategy-as-practice forskningen kunnat bidra med mer relevant kunskap 

till praktiker på grund av olika fallgropar som det finns med att anta ett praktikperspektiv. 

De menar att forskare inte ska missledas att tro att bara genom att anta ett praktikperspektiv 

kommer det att ge relevant data som sedan kan återföras till praktiker. De menar att orsaken 

till gapet mellan forskning och praktik från första början uppstår av att forskaren inte är 

medveten om sitt oundviktligt skolbildade perspektiv och att denna omedvetenhet leder till 

två felaktiga slutledningar. ”This unawareness leads to two related fallacies: epistemic 

doxa and scholastic ethnocentrism.”(Splitter & Seidl, 2011, s. 114) För att undvika att 

dessa fallgropar menar (Splitter & Seidl, 2011, s. 115)  att forskarna måste utveckla en 

särskild form av motståndskraft som kallas reflexion i sin deltagande observation. Uppnås 

detta kommer även gapet mellan teori och praktik att minska menar dem. 

 

Det är givetvis riktigt att studier måste genomföras på rätt sätt. Denna kritik är framförallt 

metodkritik som lyfter fram riskerna om studiens inte genomförs på rätt sätt, inte att 

praktikperspektivet som sådant är felaktigt och inte kan ge praktisk relevant kunskap. De 

risker Splitter & Seidl (2011, s. 114) pekar på är inga nya risker, de tar upp gamla 

diskussioner i nytt ljus. Problemen med subjektivitet är sedan länge känt och vida 

diskuterat inom den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen. Lösningen att forskaren 

klargör sina egna värderingar för bedömning av läsaren är välkänd. Frågan är givetvis om 

forskaren klarar att se och förstå problemen utifrån sitt antagna perspektiv. Giddens (1994) 

menar att på samma sätt som människan kan skapa strukturer kan vi också bli fångar i 

strukturerna. Det vill säga att om vi vill studera en fråga ur ett praktikperspektiv kan det 

vara svårt att bryta loss de förväntningarna dels praktikern har på forskaren och tvärt om. 

En forskare förväntas bete sig som en forskare. (Johansson Lindfors, 1993, s. 42; Svenning, 

2003, s. 14). Jag anser att det alltid kommer att finnas ett visst gap mellan akademiker och 

praktiker. Jag tycker att det är en fundamental skillnad mellan akademisk kunskap och 

praktisk kunskap. Dessa behöver inte ligga nära varandra. Dock tycker jag att den 

samhällsvetenskapliga forskning som i grunden ska vara tillämpar inte längre är det.  

Jag förstår deras resonemang, men tycker också att det är intressant att de inte överväger 

andra tillvägagångssätt då de också säger att alla studier som hittills har gjorts har 

misslyckats med sina datainsamlingar. Det grundläggande argumentet med att göra en 

deltagande observation är att kunna jämföra vad någon gör mot vad de säger. Trots det 

menar jag att det går i allra högsta grad går att studera vad någon gör eller rättare sagt har 

gjort baserat på beskrivningar. Den ena metoden behöver inte utesluta den andra.  

 

Den här studien har valt att använda djupintervjuer som metod för att det ger bättre chanser 

att få fram kvalitativt material. Intervjuer har större möjligheter att på ett effektivt sätt få 

fram information samtidigt menar jag att det går fortfarande att göra en viss filtrering 

utifrån en beskrivning hur troligt det är att respondenterna menar och gör vad de säger att 

gör. Deltagande observation är nämnligen en kontroversiell metod på många sätt, den 

innefattar hög risk, svåra etiska ställningstaganden och mycket resurser vilket jag anser går 
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utanför ramen för vad som kan anses är rimligt i en studie av den här karaktären som är 

kraftigt tidsbegränsad. Det finns en accessrisk som innebär att forskaren inte kan smälta in i 

gruppen eller funkar med personen den studerar vilket enligt litteraturen ofta kan relatera 

till ålderskillnader och liknande fysiska attribut. Bara en sådan sak som åldersskillnad 

skulle alltså kunna leda till negativa konsekvenser för den här studien. Skulle det å andra 

sidan gå att smälta in väldigt bra hade det inneburit att objektivteten skulle ifrågasättas 

kraftigt. Det kräver också mycket av både forskare och studieobjekt, forskaren behöver 

ständigt växla mellan att iakta, lyssna, fråga och handla medan studieobjektet behöver finna 

sig i att ständigt bli iaktagen och utfrågad. Med alla dessa överhängande risker och att 

Splitter & Seidl menar att den deltagande observations forskningen inte kunnat undvika 

dess fallgropar väger fördelarna med ett intervjuförfarande över.  

 

För att studera strategi menar Whittington (2007, s. 1578) att strategiforskare måste ändra 

inställning till vad strategi är för något. Huvudinsikten som strategy-as-practice bidragit 

med är att strategi är en social aktivitet menar Whittington (2007, s. 1584) och att strategi är 

något som är utbrett och djupt rotat i samhället en del av den sociala konstruktionen. Det 

betyder att strategi inte endast ska studeras som en isolerad händelse i affärssammanhang 

utan som något som är grundläggande i samhället. Tidigare forskning menar Whittington 

(2007, s. 1578) har varit begränsad på grund av att stategi inte har ansetts som något 

grundläggande i samhället utan isolerat det till arbetsuppgifter i organisationer. Whittington 

förklarar sitt resonemang genom att hävda att strategy-as-practice forskning ska behandla 

strategi som vilken tillämpande teori i samhället som helst och jämför med journalism och 

hur sociala aktiviteter som äktenskap går att studera på väldigt många olika på samma sätt.  

 

Den här studien anser också att strategi är en grundläggande del i vårt samhälle. Bara en 

sådan sak att många av strategiböcker och artiklar börjar ofta med att referera till 

vardagshändelser när strategi kopplats till allt från att söka jobb eller bli mer hälsosam. 

(Whittington, 2001, s. Mintzberg, 1998, s. ). Utifrån det här sättet att se på strategi som en 

socialt grundläggande aktivitet menar Whittington (2007, s. 1582) att det krävs att 

forskaren är medveten om ett antal sociologiska principer för att studera strategi ur en 

sociologisk lins.   

 

1. Söka efter samband och relationer 

Whittington (2007, s. 1582) menar att strategi bygger på samband och strukturer som går 

att studera. Den sociologiska linsen ska hjälpa strategy-as-practice forskaren att inte studera 

personer och händelser som unika utan istället betrakta dess generiska karaktärsdrag och 

relationerna dem emellan därför att samma yrkesroller inom olika företag är beroende av 

liknande relationer både internt och externt och deltar i liknande strategiaktiviteter. 

(Whittington, 2007, s.1582)  

2. Känn igen inbäddningar 

Den sociologiska linsen hjälper forskaren att ta hänsyn till den stora bilden. Genom att 

förstå att händelser och individer är starkt förankrade med den miljö de befinner sig i går 

det att se dessa förhållande och ta hänsyn till dem menar Whittington (2007, s.1582). 
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3. Jaga ironi  

Den sociologiska linsen försöker att inte ta för lätt på saker och ting, den söker det 

betydelsefulla i det som vanligtvis ignoreras på grund av att de kan anses som triviala 

såsom strategiska SWOT-analyser och PowerPoint-presentationer. Det tas för givet men 

kan vara väldigt betydelsefulla verktyg som påverkar företags strategi i större utsträckning 

än vad man vid första anblicken kan tro. (Whittington, 2007, s.1582) 

4. Problematisera prestanda 

Den sociologiska linsen har som uppgift att upptäcka och ta itu med problem, vilket innebär 

problem med sociala kopplingar till både samhället och de individer som studeras ur ett 

praktikperspektiv. Sådana upptäckter och lösningar kan leda till att strategi även ställer till 

med problem för samhället då idéer kan sprida sig utan att man vet vilka konsekvenser det 

får innan de har hunnit granskas och testas ordentligt vilket kan få oanade konsekvenser då 

det kan handla om en individs prestanda och inte en organisation som tidigare oftast var 

föremålet för studier. (Whittington, 2007, s.1582)   

5. Respektera kontinuitet 

Den sociologiska linsen innefattar också att respektera att saker tar tid och olika 

sammanhang har olika förutsättningar. För även om strategy-as-practice forskningen ofta 

addressar nyheter, kreativetet och att bryta gamla mönster är strategiarbete fortfarande 

välgrundat i gamla arbetsmetoder och små förändringar sker på en mikronivå med tiden. 

Schön (1983) liknar det vid att öva spela ett instrument, konstant repition och gradvis 

förbättring. (Whittington, 2007, s.1582) Denna tröghet är en av orsaker till varför jag tror 

det är särskilt viktigt att studera vilka verktyg som används och hur de används. För om 

verktygen inte förändras, förändras deras roll och synen på dom.  
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3.5 Datainsamlingen 
Det abduktiva angreppssättet bygger på en samverkan mellan befintligt material och det 

empiriska materialet som hämtas in för den specifika studien. Med befintligt material avses 

i huvudsak tidigare teoribildning, men det kan även vara annan litteratur, nyhetsartiklar, 

årsredovisningar och andra typer rapporter. Kännetecknet för det befintliga materialet är att 

det har framställts i ett tidigare skeende för ett annat syfte. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

117)  

 

Att använda redan befintligt material är nödvändigt för att bidra till förståelse över den 

verklighet som ska studeras. Dels genom att bygga den teoretiska referensramen men också 

till stöd för att förstå forskningsprocessen. Det har även bidragit med en förståelse för vissa 

empiriska delar, exempelvis har genomläsning av nyheter och årsredovisningar bidragit till 

en bättre förståelse av företagen i branschen jag har valt att studera. Enskilt har de inte haft 

en tillräckligt stor inverkan för att lyftas in i den här studien som enskilda refereringar, 

däremot har fungerat som en bakgrundsförståelse inför intervjuerna och återspeglas 

därigenom i det empiriska materialet. Det innebär att det finns vissa risker att ta in i 

beräkningen vid bedömning av sådant materialet Därför kommer här en beskrivning hur det 

har bedömts, tolkats och hanterats för möjliggöra för läsaren att bedöma det arbetet. 

Därefter beskrivs även den empiriska materialinsamlingen och vilka metodologiska val som 

gjordes för det. 

3.5.1 Källkritiskt förhållningssätt 

Innan presentationen av hur det materialet samlades in förs en diskussion kring studiens 

källkritiska förhållningssätt då materialinsamlingenen är en väldigt central del i en 

vetenskaplig studie och det finns många risker att ta hänsyn till. Inom metodlitteraturen ska 

forskaren vara särskilt observant på haloeffekten, centraltendensen och sociala error vid 

bedömning av sina källor. Med haloeffekten menas att forskaren inte ska låta sig påverkas 

av detaljer eller andra saker som inte är relevanta. Forskaren bör samtidigt se upp med att 

inte bli för generell och undvika extremvärden i sin bedömning av källor vilket kallas 

centraltendensen. Forskaren ska också se upp med att bli påverkad av sociala 

statussymboler som klädsel, tal eller liknande. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 

166)    

 

För att minimera dessa risker har jag gjort mig införstådd i ett par principer att utgå ifrån 

vid bedömning av källor. De principer jag har utgått ifrån är, samtidskravet, tendenskritik, 

beroendekritik och äkthet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 168) Jag tolkar att de 

uppfyller samma kriterier som Svenning (2003) lyftar fram såsom, trovärdighet, 

tillförlitlighet och att informationen är aktuell. Oavsätt vilka begrepp man använder handlar 

det om att ställa grundläggande frågor som; Vem står bakom informationen, vad har den för 

ursprung, varför publiceras den, är den aktuell, kan man lita på den?  

 

Samtidskravet: Avser hur aktuell beskrivningen av en händelse är. Kravet betyder inom den 

empiriska källhanteringen att dokumentation och transkribering av intervjuer sker 

omedelbart efter själva observationstillfället eller så nära inpå vilket har kunnat göras i 

samtliga fall. Problem kan uppstå om det har gått väldigt lång tid från det att en observation 
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gjorts till att den har dokumenterats. I artiklar kan det innebära att forskare publicerar 

artiklar baserade på data som inhämtats flera år tidigare. Det kan även betyda att den 

teorigrund som används i studien är för gammal och att det finns nyare teoribildning. Jag 

ser en risk i att det är så i mitt fall i vissa avseenden eftersom jag har utgått från vissa 

klassiker vad gäller det allmänna strategibeskrivningen. Till stöd har jag nyare forskning 

som pekar på att den klassiska teoribildning fortfarande är relevant. Jag har även i sådana 

fall gjort kompletterade teorisökningar men inte kunnat hitta någon nyare teori. 

 

Tendenskritik: Innebär att bedöma om det finns några underliggande intressen för forskaren 

som publicerat en artikel att argumentera för sina resultat på ett visst sätt. Sådana vinklingar 

av potentiella egenintressen bör minska värdet i relation till tendensen. I den här studien 

observerades att det var vanligt att referera till några enstaka forskare inom strategy-as-

practice fältet.  

Vissa diskussioner tyder på att det finnas en uppdelning mellan europeiska och 

amerikanska forskare, där amerikanska forskare intar en mer defensiv inställning. Vilket 

både kan vara sunt men leder också till misstankar om att de gärna vill stå bakom den 

etablera strategiforskning som i huvudsak är nordamerikansk. Graden av den här 

tendenskritiken bedömdes genom att studera respektive kritikers argument. Genom att utgå 

från flera som belyste det med olika infallsvinklar klargjorde att det fanns en bredare 

acceptans för respektive resultat och därav minskade mina farhågor om tendenskritik.  

Beroendekritik: Är att kritiskt bedöma till vilken grad olika källor är beroende av varandra. 

Det handlar även om att personer är dem de utger sig för att vara. Jag har tilltro till de 

teoretiska sekundärkällor jag har använt baserat på att de är publicerade och välkända namn 

inom sitt forskningsfält.  

Äkthet: Avser att källorna är trovärdiga och ärliga. Indikationer för att avgöra äkthet kan 

bland annat vara om källan är välkänd inom sitt ämnesområde. Att andra refererar till 

källan. Att återfinna orginalkällan och vilka källor den använder. Jag arbetat för att ha en 

äkthet i mina källor, exempelvis har jag kollat upp flera av de ursprungsartiklar och 

ursprungslitteratur som mycket av senare forskning baseras på. 

3.5.2 Litteratur 

Alla böcker sökte och lånades via Umeå universitetsbibliotek, sökningar gjordes även vid 

Stockholms Universitetsbibliotek för litteratur som var utlånad i Umeå. Utmaningen med 

att söka litteratur i en begränsad tidsperiod var att mycket av den litteraturen var utlånad. 

Den litteratur som utgjorde kärnan av metodlitteraturen utöver strategy-as-practice var 

Social Research Methods av Alan Bryman (2008) och Tolkning och reflektion av Mats 

Alvesson och Kaj Sköldberg (2008). Detta stöttades upp med äldre litteratur av Johansson-

Lindfors (1993) och litteratur av Conny Svenning (2003) och Lars Eriksson & Finn 

Wiedersheim-Paul (2011). Tillsammans har dessa utgjort hörnstenarna för 

metodlitteraturen i den här studien. Även om inte det gick att få tag i all metodlitteratur 

gjordes bedömningen att mycket av metodlitteraturen var samstämmig och den 

metodlitteratur som fanns till förfogande kompletterade varandra bra.  
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Det huvudsakliga syftet med det befintliga materialet har varit att bygga studiens teoretiska 

referensram, som består av tre teoretiska utgångspunkter, strategi, strategiverktyg och 

strategy-as-practice forskning. Det går att ifrågasätta varför det behövs ett helt kapitel om 

strategi när det är strategiverktygen som är i huvudfokus. Anledning är att kunna sätta 

verktygen i relation till strategi och den utveckling som har skett, då strategiverktygen är en 

produkt av strategiteori går de inte att studera helt separat för att de är beroende av 

varandra. Inledande delar av teorikapitlet är till stor del baserad på tre klassiska böcker. 

Klassikern Strategy Safari (1998) av Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand och Joseph 

Lampel, Företagsstrategiska perspektiv (Tredje upplagan, 2001) av Lars Bengtsson och 

Per-Hugo Skärvad som kom i nyutgåva 2011 samt What is strategy – and does it matter? 

(2000) av Richard Whittington. Här finns det anledning till att kritisera att samtidskravet 

inte uppfylls för att inte nyare litteratur och fler böcker har använts. Då samtliga böcker 

håller erkänt god kvalité och fyllde sitt syfte att ge en bakgrundsbeskrivning till 

strategifältets utveckling och fortfarande används för detta ändamål i undervisning anses de 

vara lämpliga att utgå från. Dessutom tar de alla olika utgångspunkter och ger tillsammans 

en rikare bild än vad är rimligt att tro att endast en nyare sammanställning skulle ge av 

samma tidsperiod. Ett annat viktigt argument att utgå från klassisk litteratur snarare än 

nyproducerad litteratur är att de har  sammanställt den tidens teori istället för omskrivningar 

flera år senare. Tidigare klassiker såsom Competitive Advantage och Corporate Strategy av 

Igor Ansoff har medvetet valts att inte inkluderas då redan mycket av strategilitteraturen är 

influerad av de teorierna. Att fjärde upplagan av Företagsstrategiska perspektiv gavs ut 

2011 med få ändringar styrker också mina argument att litteraturen fortfarande är aktuell.  

 

Delen som behandlar strategiverktyg är baserat på vetenskapliga artiklar. Där de centrala 

resultaten kan kopplas till följande forskare Jarzabkowski, Kaplan, Knott, Rigby & 

Bilodeau där Stenfors et al. gör ett unikt inslag eftersom de har genomfört sin studie i 

Finland. Samtliga är alltså forskare med koppling till strategy-as-practice. Den avslutande 

delen i den teoretiska referensramen behandlar hur andra forskare valt att gå tillväga inom 

strategy-as-practice och ramverket strategy-as-practice forskningen utgår ifrån. Där de mest 

framstående forskarna är Jarzabkowski, Whittington och Johnson och till de mest 

hörsamma kritiker hör Carter, Clegg, Kornberg, Splitter och Seidl. 

3.5.3 Vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklarna som har använts har hittats i digital form via Umeå Universitets 

tillgång till databaserna Web of Science, Business Source Premier och Sage Publications. 

Sökverktyg som användes förutom databasernas egna var Google Scholars och Google 

Search. Det gjordes två förfrågningar till Umeå Universtetsbibliotek gällande 

papperskopior av artiklar då de inte fanns tillgängliga i digital form. Dessa kundes endast 

ges ut mot betalning vilket jag då avvaktade med medan jag gick vidare med annan 

litteratur. Dessa artiklar visades sig senare inte behövas heller. Vid insamling av 

vetenskapliga artiklar till min teoretiska referensram använde jag följande sökord och 

kombinationer av dem: Strategy management, competitive dynamics, strategy choice, 

hybrid-strategy, pure strategy, mixed strategy, profitability strategy, strategy-as-practice, 

s-a-p, strategy practice, strategy tools, decision tools,  management research, strategy 

implementation, strategy development, strategy process, strategy content, computer 

industry, pc-industry, it-hardware industry. 
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Sökningar på vetenskapliga artiklar till min metod utfördes på samma sätt som vid de 

teoretiska artiklarna, följande sökningar gjordes: Metod, kvalitativ metod, vetenskaplig 

metod, business research, social research, intervju, datainsamling, tolkning. Genom att den 

här studien har antagit ett praktikperspektiv och har inriktat sig på strategy-as-practice 

forskning vilket innehåller flera metodologiska studieresultat, har det med medfört att 

omfattande metodologiska ställningstagande har skett parallellt med uppbyggnaden av den 

teoretiska referensramen.  

 

Sökningar av artiklar inleddes brett och smalnades sedan av. För att smalna av sökningarna 

användes databasernas avancerade sökinställningar, bland annat möjligheten att begränsa 

publikationsperioden, exempelvis 2000-2011, 2005-2011. När sökträffarna blev många 

nyttjades också sorteringsalternativ som peer-reviewed för att sortera ut artiklar med bättre 

kvalité först. Databaserna kunde även hjälpa till att göra en mekanisk bedömning av källans 

kvalité genom sortera efter antalet referenser och citeringsfrekvens. Vid en första digital 

granskning av artiklarna lästes abstract och inledning särskilt noga och hade intresset 

fångats där gick jag direkt vidare till slutsatserna. I inledningar saknas oftast ordentliga 

beskrivningar av resultaten vilket intresserade mig mest. Var artiklarna på något sätt 

intressanta sparades de ner lokalt på datorn och namnsgavs med författare - titel 

(publiceringår) och placerades i mappar med nedladdningsdatum. Senare skrevs artiklarna 

ut för en djupare genomläsning och då användes markeringspenna och minnesanteckningar 

gjordes i marginalerna av artikelutskrifterna.  

3.5.4 Val av empirisk materialinsamling  

Utifrån att besvara problemet karaktär och tidsramen för den här studien valdes 

djupintervju som datainsamlingsmetod. Svenning (2003, s. 86) framhåller djupintervju som 

det främsta verktyget bland de metoder för att samla in kvalitativ information och citerar 

Taylor & Bogdan välkända definition.  

 

By in-depth qualitative interviewing we mean repeated, face-to-face encounters 

between the researcher and informants directed toward understanding 

informants´perspectives on their lives, experiences, or situations as expressed in 

their words. (Taylor & Bogdan i Svenning, 2003, s. 86) 

 

Bryman (2008, s. 196) använder inte termen djupintervju (eng. in-depth interview) men 

förklarar att metoden ofta påminner om populära tillvägagångssätt som ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer och likställer det med begreppet kvalitativa intervju som är på 

frammarsch. Den här studien anser att på svenska förklarar djupintervju bättre vad metoden 

avser för något än vad ostrukturerad intervju eller kvalitativ intervju gör därför används 

begreppet djupintervju fortsättningsvis. Djupintervjuer kännetecknas av att det är en 

informell intervju med forskaren kan fortfarande ta stöd av stolpar med frågor för att leda in 

intervjun till olika ämnen som forskaren vill beröra, de frågor som användes i den här 

studien återfinns i appendix A. Huvudpoängen med att genomföra en djupintervju är att 

forskaren försöker fördjupa svaren och komma så djupt som det är möjligt utifrån principen 

att inte lämna frågan förrän den är besvarad. (Svenning, 2003, s. 130) Personliga 

djupintervjuer innebär att forskaren och respondenten möts fysiskt och kan ha en interaktiv 
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dialog mellan varandra med fördelen att forskaren kan avläsa respondentens kroppsspråk 

(Svenning, 2003, s. 119). Valet av djupintervjuer grundar sig i att det är ett effektivt sätt att 

nå ett djup i förståelsen. Det är ett av de två vanligaste tillvägagångssätten inom kvalitativ 

forskning för att samla in material. Det andra sättet är deltagande observation. (Bryman, 

2008, s. 465). Att endast delta och observera utan några djupintervjuer hade troligtvis 

resulterat i ett ytligt och svåranalyserat material eftersom det varit svårt att att värdera 

vilken information som skulle vara viktig att observera. Det beror också på att det tar tid att 

förstå kulturen och språket korrekt i den studerade organisationen (Bryman, 2008, s. 465). 

Deltagande observation rekommenderas ofta inom strategy-as-practice litteraturen med 

argumentet att forskaren först då får tillgång till förstahandsinformation till att studera 

görandet (Chia & MacKay, 2007, s. 227). Nackdelen är att det tar väldigt mycket tid att 

exempelvis följa en praktiker under en veckas arbete vilket inte är realistiskt genomförbart 

för en studie av den här karaktären. Det ställer även stora krav på själva 

undersökningsobjektet som kanske ocså beter sig annorlunda när de observeras. (Bryman, 

2008, s. 466). En annan aspekt i detta som stärker valet att göra intervjuer istället för 

observation beror på att mycket av arbetet med verktygen inte är direkt synligt utan 

framkommer bäst genom att låta respondenten själv beskriva sina tankegångar och berätta 

om hur strategiverktygen används. 

 

Urvalet av undersökningsmiljö baseras på att det finns ett par faktorer som gör att pc-

branschen särskilt lämplig att studera för det här problemet. 1.) Ur en forskningspraktisk 

synvinkel är det tacksamt att studera en snabbrörlig bransch under strukturförändring. 

Eftersom sådana förutsättningar bör föranleda till att det råder en hög strategisk 

medvetenhet, särskilt i Norden med tanke på den omnämnt hårda konkurrensen. Fördelen 

med detta för den här studien som pågår en kort period är att det kan underlätta att få fram 

relevant information om hur strategiverktygen används under den korta 

datainsamlingsperioden. 2.) Ur en empirisk synvinkel är den intressant då den inte har 

studerats i nämnvärd omfattning i Norden trots att det är en mångmiljardindustri, där många 

aktörerna är bland världens största företag 3.) Pc-branschen har växt upp under samma 

period som de mest etablerade strategiverktygen tagits fram samt varit en drivande faktor 

av den informations- och kunskapsekonomin vi lever i idag. Kanske den här parallella 

utveckling gör att pc-branschen skiljer sig åt mot andra branscher. Det är inget den här 

studien har som ambition att undersöka men intressant för jämförande studier i framtiden. 

Däremot är det intressant att studera hur synen på strategi har utvecklats och om det kan ha 

påverkat användning av strategiverktyg. 4.) Att genomföra studien i Sverige innebar att de 

personer med ledande befattningar på den svenska eller den nordiska marknaden kan 

betraktas som mellanchefer utifrån hela företagets organisation. Jag kommer att därför 

studera de som mellancheferna enligt strategiteori, då jag anser att det inte går att isolera 

deras makt i tillräckligt stor utsträckning till den regionala marknaden kontra den interna. 

(Johnson et al., 2008, s. 563)  

 

Urvalet av individer för djupintervju har baserats på ett icke-sannolikhetsurval och mer 

specifikt ett bekvämlighetsurval. (Bryman, 2008, s. 183)  Anledning är att det var det 

effektivaste sättet att få fram kvalitativt material. Totalt har sex intervjuer genomförts, 

varav fem personliga och en telefonintervju. Det är uppenbart att det inte går att 

generalisera utifrån ett sådant litet stickprov rent statistiskt sett. Poängen att göra ett 
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statistiskt slumpmässigt urval blir därför inte särskilt relevant. (Bryman, 2008, s. 179, 

Svenning, 2003, s 110) Det relevanta i sammanhanget handlar om att bäst besvara studiens 

fråga och syfte vilket handlar om att utforska och skapa en djupare förståelsen för hur 

strategiverktyg används av praktiker inom pc-branschen i Sverige. För det ändamålet passar 

ett icke-sannolikhetsurval bäst då access och andra aspekter också är relevanta för att kunna 

svara på frågeställningen (Johansson Lindfors, 1993, s.98). Ambitionen var att göra 6-8 

intervjuer innan studien började för att det verkade rimligt utifrån den materialmängd som 

skulle vara möjlig att inhämta vid varje intervju samt även ur ett tidsperspektiv för den här 

studien. Vad gäller antalet så stöjder Kvale (1997, s.98) detta resonemang och säger att 

antalet intervjuer är beroende på tid och resurser och brukar vara mellan 5–20 i antalet och 

säger att vid fallstudier kan det räcka med ännu färre.  

 

För att kunna göra den här studien skulle det vara helt nödvändigt att få access till rätt typ 

av informationskällor och därmed behövdes det finnas ett visst intresse kring ämnet av 

respondenterna. Innan studien påbörjades togs ämnet upp för diskussion med kollegor och 

bekanta i branschen. Det blev många diskussioner och det tolkades som ett positivt tecken 

för att ta studien vidare. Nästa steg var att fundera på vilka personer som kunde leda mig till 

rätt person eftersom önskan var att nå så högt upp i organisationerna som möjligt. 

Viktigaste kriteriet var generellt att hitta individer som hade mycket erfarenhet eftersom det 

kunde ge både djup i ett individperspektiv och bredd ur ett branschperspektiv. Branschen är 

ganska liten i Sverige och många av de som sitter högre upp i företagen har ofta tidigare 

erfarenhet från andra företag eller en bra förståelse för hur de andra jobbar. Att de haft 

liknande roller tidigare var också önskvärt därför förhoppningarna var att de i så fall skulle 

kunna återge hur eventuella skillnader mellan olika arbetsroller och hur det hade påverkat 

deras strategiarbete.  

Eftersom erfarenhet från branschen var ett av de viktigaste kriterier behövde jag hjälp att 

indentifera vilka dessa personer skulle kunna vara. Att utgå ifrån var de jobbar idag säger 

inte särskilt mycket vad de har för tidigare erfarenheter i det avseendet var mina kontakter 

till stor hjälp för att hitta lämpliga personer att intervjua. En kollega hjälpte mig att ta 

kontakt med tre personer efter att ha fått höra mina önskemål genom att ge mig deras 

kontaktuppgifter. Utfallet blev åtta stycken bokade intervjuer men endast sex stycken 

genomfördes. Det blev en blandning av människor från olika företag i branschen och med 

olika bakgrund vilket beskrivs utförligt i intervjubeskrivningarna.  

3.5.5 Accessproblematik 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att få träffa rätt personer som kan sitta på viktig 

information för studien menar Johanson Lindfors (1993, s. 135) och Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011 s. 131). Första steget är att få träffa dem och andra steget är att få 

dem att vilja delge sin information, detta kallas access inom kvalitativ forskning och 

eftersom den har stor påverkan på hur kvalitén materialet anses ha fått är det viktigt att 

diskutera detta. Den här studien anser att den har fått mycket bra access i relation vad som 

hade varit generellt möjligt att få både vad gäller tillträde men också till informationen. Det 

anses som omöjligt för den här studien att uppnå fullständig access då det alltid finns 

möjlighet att respondenter håller inne med viss information eller att gatekeepers inte vill 

riskera att röja sina bästa kontakter vilket säkert också skett i den här studien till en viss 
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grad. Grindvakter eller gatekeepers kallas de personer som kan ge tillträde till olika 

personer i företag. Det är oftast olika typer av chefer och ombudsmän med mandat att 

bestämma ifall man ska få komma i kontakt med en viss person. Det kan exempelvis vara 

svårt att komma i kontakt med chefer direkt utan att ta kontakt via en assistent eller annan 

kontakt på bolaget, då gäller det att få den kontakten att kan känna sig trygga med att slussa 

en vidare. (Johansson Lindfors, 199, s.135) Eftersom jag arbetar på ett företag som är 

leverantör till pc-tillverkarna har jag haft goda möjligheter att ta kontakt med rätt personer 

genom kollegor, utan de kontaktytorna hade det varit betydligt svårare att att identifiera 

men framförallt att få kontakt med de här personerna vilket är rätt vanligt problem annars. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 131)  

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011 s. 131) pekar även att access kan handla om bedöma 

vilka data som är viktiga. I den här studien hanterades det genom att försöka klargöra 

respondenteras syn på vissa grundläggande frågor redan inledningsvis för att kunna koppla 

och tolka de till svar de gav senare. Som ett led i detta skickades det därför ut förberedande 

frågor innan intervjun för att de också skulle hinna förbereda sig och inte bli överrumplade 

och tveka till att delge information i intervjusituationen.  Detta var nog väldigt viktigt för 

att i varje intervju har det uppstått tillfällen då respondenterna har sagt att de inte kan 

berätta mer i detalj exakt hur de går tillväga när vi fördjupat oss i en fråga. Det går att tolka 

på två sätt ur en accessproblematik, att det är ett tecken på dålig access och att det kan 

indikera att intervjerna har blivit ytliga (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 131). Eller 

att det är ett tecken på att intervjun har gått så pass djupt att det inte går att förvänta sig mer 

information i den specifika frågan. Oftast när en sådan situation har uppstått kan frågan 

varit för direkt eller har kunnat omformuleras. Ambitionen har varit att inte lämna någon 

fråga obesvarad vilket heller inte har gjorts, därför tolkas respondenteras försiktighet i vissa 

frågor som att intervjun fördjupats till en bra nivå.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att strategi i sen renaste form är något väldigt viktigt för de 

flesta och väldigt känsligt för att inte säga extremt känsligt då det handlar om företagets 

överlevnad. Detta respekterades till fullo men för att inte göra diskussionen för känslig har 

diskussionen försökts avväpnas på olika sätt eftersom det egentligen är strategiverktygen 

studerats och inte strategivalen. Att hålla isär detta har inte varit helt enkelt för 

respondenterna och inte för min del heller. Trots upprepade försök att på olika sätt attackera 

vad det innebär ”att göra något” med ett strategiverktyg upptäcktes det att för för praktikern 

handlar ofta att se det i ett sammanhang när strategin utvecklas. Då ses det i ett 

sammanhang där det handlar det allt som oftast om att göra strategiska val eller 

prioriteringar och att verktygen används sekunderärt. Därav finns det en risk att 

diskussionen lätt hamnar i sådana fallgropar där de upplever samtalsämnet som känsligt att 

prata om men med en viss envishet har det visat sig inte vara så känsligt vilket även beror 

på att det byggs upp ett förtroende mellan respondent och forskare. I min 

intervjubeskrivning fördjupar jag den här diskussionen och hur detta hanterades.  
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3.6 Intervjubeskrivningar 

3.6.1 Intervjuförberedelser 

Inför varje intervjutillfälle gjordes noggranna förberedelser. Till stöd användes Kvales 

(1996) och Brymans (2008) kriterier för att vara en framgångsrik intervjuare (Bryman, 

2008, s. 445). Intervjuerna bokades cirka en till tre veckor före intervjun via telefon och 

mejl. Jag såg till att vara i god tid inför varje intervju för att inte stressa respondenterna 

samt var särskilt noga med att hålla tiden för att verkligen kunna få fram den informationen 

jag ville utan att helt plötsligt bli avbruten. Innan intervjun påbörjades kontrollerades därför 

att den avtalade mötestiden fortfarande passade. Vid intervjure och särskilt vid 

djupintervjuer framhåller Svenning (2003) att det är särskilt viktigt med bra 

inspelningsutrustning. I den här studien användes en bärbar dator och mobiltelefon 

samtidigt. De fann sig naturligt i sammanhanget och utgjorde inget störningsmoment. Trots 

att anteckningar togs var de i efterhand inte användbara utanför intervjusituationen. 

 

Enligt Bryman (2008, s. 445) är det viktigt att på ett tydligt sätt förklara studiens syfte 

vilket gjordes vid både bokningstillfället och vid intervjutillfället. Någonstans var det en 

förutsättning för att kunna genomföra studien över huvud taget att vara tydlig med det. 

Efter varje bokning skickades tre temafrågor via mejl till respondentera med anledning att 

förbereda dem inför intervjuerna, se appendix A. Syftet var att väcka tankarna kring för 

dessa ämnen hos respondenterna eftersom jag vet av egen erfarenhet att reflektionen över 

detta inte är vanligt i branschen vilket jag baserar på mina diskussioner med kollegor innan 

studien påbörjades. Att låta respondenterna reflektera vad de tyckte var skillnaden mellan 

plan och strategi skulle göra strategidiskussionen fruktsammare utan att påverka den i för 

hög grad. Flera respondenter hade uppmärksammat frågan och uppgav att de funderat 

mycket på frågeställningen, särskilt i intervju A. De förberedande frågorna var viktiga anser 

jag eftersom respondenterna fick möjlighet att förbereda sig. Jag tror det var ett bra 

förfaringsätt då praktiker tenderar att tänka att strategidiskussioner är känsliga ämnen att 

prata om och de förberedande frågorna möjliggjorde reflektion och avdramatisering av 

samtalspunkterna. Samtidigt är jag medveten om att frågorna påverkade och våra inledande 

samtal vid bokning av intervjun påverkade respondenterna. Just på grund av att respondent 

A hade funderat särskilt mycket på det fick mig att tona ner betydelsen vid de senare 

intervjuerna. 

 

Till varje intervju fanns det en förberedd lista med tänkbara frågor så kallade stolpar, se 

appendix A. Det var i stort sett samma stolpar inför varje intervju med den enda skillnaden 

att i de två första intervjuerna var listan med frågor mycket längre. Frågorna som särskilt 

fångat intresse noterades och andra som önskade ytterligare en fördjupning eller 

bekräftning markerades och togs med till nästa intervju. Inför intervju A och B hade jag 

även med mig en utskriven lista med strategiverktyg och tanken med den var att använda 

den under intervjun men den användes endast i första intervjun och eftersom den inte 

tillförde något till diskussionen användes den inte mer, finns att läsa i appendix B.  
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3.6.2 Intervjutillfället 

Utgångspunkten var att samtliga intervjuer skulle vara personliga intervjuer och att de 

skulle vara i ungefär en timme. Utfallet blev fem personliga intervjuer och en 

telefonintervju. Intervjuerna varade från 45-75 minuter vilket får anses bra. Anledning till 

att välja personliga möten var att kunna tolka kroppspråk och känna av nyanser. Det var 

också viktigt för att bygga upp ett förtroende eftersom strategi kan upplevas känsligt att 

prata om och säkerställa kvalité i intervjumaterialet. Det fanns en oro att en telefonintervju 

skulle tas lättare av respondenterna, enklare avbokas och inte tillåtas ta lika lång tid för att 

samla in det material jag behövde. (Bryman, 2008, s. 199) En sån risk kunde ha inneburit 

att jag stått utan material helt plötsligt vilket jag inte kunde riskera.  

 

Intervjuerna genomfördes där respondenterna önskade att ses. Det var endast två intervjuer 

(B, E) som särskiljde sig då respondenterna föredrog att träffas på café. Orsaken som 

uppgavs till det var att de var ute på möte och helst sågs på vägen då de inte arbetade vid 

sitt kontor vid den bokade tiden (Svenning, 2003, s. 120). Jag kände till dessa cafér sedan 

tidigare och såg till att hitta en plats där vi kunde sitta ostört redan innan avtalad mötestid 

eftersom jag ville undvika dåliga platser där någon skulle kunna överhöra och leda till att 

de inte skulle vilja ge fullständiga beskrivningar. Vid båda tillfällen sågs vi strax efter lunch 

vilket innebar att det var lugnt i lokalerna. Intevjuerna inleddes med att respondenterna fick 

en beskrivning av studiens syfte och varför det var intressant att studera det här. Vad 

orsaken var att jag intresserat mig för det här ämnet. Jag tackade för att det tagit sig tid och 

frågade om hur de ställde sig till att jag spelade in intervjun. Samtliga accepterade det utan 

några invändningar förutom att två respondenterna undrade hur materialet skulle användas. 

Alla respondenterna tillfrågades före och efter intervjun om de ville ha intervjun 

transkriberad. Samtliga sa att det nog inte troligtvis skulle behövas och berodde på om 

något särskilt känsligt skulle dyka upp. Den enda som bad om att få validera 

transkriberingarna var respondent B.  

 

En skillnad som noterades var att respondenterna med mer arbetslivserfarenhet såg ut att bli 

minst påverkade av forskare-respondent situationen. (Intervju C, D, F) Vilket kan bero på 

att det är vana och tränade i att svara på frågor från exempelvis journalister. I en sådan 

situation kan man tänka sig att respondenten friserar och slätar över mindre smickrande 

detaljer om företaget och sig själv. Givetvis sker det någonstans också i en sådan här 

situation för att det är oundvikligt, emellertid bedömer jag att graden av friserade svar var 

förhållandevis låg vilket baseras på ordval, betoning, exempel, rakhet och liknelser samt 

vissa uppgifter en journalist skulle ha reagerat på såsom företagets finasiella ställning. I ett 

mediasammanhang finns det större anledning för företaget att driva en viss agenda och  

påvisa en viss bild. I den här studien är det snarare ner på individnivå och deras inställning 

till strategiska verktyg som kan påverka utfallet anser jag. Respondenterna med mer 

erfarenhet tycker jag visade att de kunde distansera sig till sitt arbete på ett sätt som verkade 

vara svårare för de med mindre erfarenhet utan att det för den delen gav ett sämre utfall. 

Om det beror på erfarenhet eller eventuell mediaträning är oklart men för studien gav det 

effekten att intervjumaterialet blev både tydligt och precist samt i vissa fall rikare. För 

samtliga respondenter hade det nog inte spelat någon roll om det var via telefon eller via 

personligt möte som intervjun genomfördes. För trots svagheterna i telefonintervju 

upptäckte jag styrkorna med den. Särskilt på grund av att jag var ensam intervjuare 
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upptäckte jag att det gick mycket bättre att lyssna på innehållet i intervjun och samtidigt 

förbereda nya frågor, då det inte behövdes tas hänsyn till ett socialt sammang på samma 

sätt. Dock saknades möjligheten av avläsa kroppsspråket men utifrån rösten och 

respondentens svar bedömdes accessen som väldigt god. Telefonintervjun möjliggjorde att 

vissa distraktioner såsom varandras klädsel eller miljö runtomkring undveks. En 

indikationen att det blev en bra telefonintervju stärks av det faktum att intervjun tog sextio 

minuter och inte tog runt tjugo minuter som sägs vara normalt i metodlitteraturen. (Bryman, 

2008, s. 199) Trots att telefonintervju i det här enskilda fallet blev väldigt bra, hade de 

ökade riskerna med avbokningar medfört att jag inte endast kunna förlita mig på den 

metoden (Bryman, 2008, s. 199). En reflektion som kan vara värdefull för vidare studier i 

pc-branschen är att anledning till att telefonintervju gick så smidigt kan bero på att det är 

väldigt vanligt med flera telefonkonferenser om dagen i pc-branschen.  

 

Atmosfären är avslappnad vid samtliga intervjuer. Respondenterna är mer intresserade och 

engagerade än förväntat. De två första intervjuerna är något mer forcerande, mest troligtvis 

berodde det på intervjusituationen var ovan och att frågorna var obeprövade. Resultatet av 

dessa intervjuer blir därför något mer spretiga och tenderar till att fastna vid grundläggande 

diskussionensämnen såsom vad strategi är för något. I efterhand visade det sig att de i 

själva verket hade varit väldigt informativa och viktiga för senare intervjuer.  

 

Det uppkom situationer då det var svårt att få handfasta beskrivningar om hur 

respondenterna själva arbetar med strategiverktyg och strategifrågor. Detta hanterades 

genom att be dem berätta om vardagliga exempel eller att jag hänvisa till resultat forskare 

kommit fram till tidigare genom att de gavs exemplifierande beskrivningar till vad och hur 

verktygen kunde användes enligt tidigare forskning. Detta gjorde det lättare för 

respondenterna att utveckla sina egna tankar utan att för den delen ta upp känsliga detaljer 

om företagens marknadsmål eller liknande som inte var intressant för studien. Detta hjälpte 

i väldigt stor utsträckning till att neutralisera ämnet och samla in materialet som behövdes. 

Visserligen går det att kritisera för att detta beror på en intervjueffekt, det vill säga att 

forskaren påverkar respondenten i någon omfattning. Detta går inte att undvika men 

forskaren kan försöka minimera effekten. (Svenning, 2003, s. 120) Det som visar att 

intervjueffekten inte var omfattande var att respondenterna utvecklade egna resonemang 

och kunde svara på följdfrågor. Deras tankar kan ha varit låsta i ett specifika projekt där de 

reflekterade hur de gjorde eller använde ett specifikt verktyg. Samtliga respondenter är bra 

på att exemplifiera sina förklaringar och argument med liknelser eller andra 

företagshändelser, ett par gånger leder detta till följdfrågor för att koppla detta till deras 

arbete för att säkerställa att det inte endast är generella beskrivningar.  

3.6.3 Intervjuerna 

Totalt genomfördes sex stycken intervjuer av åtta bokade men två av dem avbokades med 

kort varsel innan jul. Anledning till detta var att respondenterna sa att de fått förhinder med 

hänvisning att det var mycket som skulle avslutas för året. Den ena intervjun blev 

framflyttad ytterligare två veckor och sedan avbokad igen. Båda respondenter föreslog att 

titta på en tid efter nyår men enligt tidsplanen skulle det inte vara möjligt och därför 

bokades inte en ny tid. När avbokningarna skedde hade flera av intervjuerna redan 

genomförts vilket ledde fram till den bedömning att materialet såg ut att bli tillräckligt då 
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även antalet intervjuer var inom ramen för vad som anses tillräcklig i metodlitteraturen 

(Kvale, 1997, s.98) Den viktigaste bekräftelsen att materialinsamlingen hade nått en 

omfattning och djup som söktes i studien var att vid sista intervjun upplevdes frågorna vara 

uttömda. 

 

Respondenterna har tillsammans gett ett bra informationsunderlag där de kompletterat 

varandra. Initialt var tanken att respondenterna skulle ha samma typ av position men hos 

olika pc-tillverkare. Bakgrunden till att intervjua en person på liknande position från 

respektive större pc-tillverkare skulle leda till att ge en bättre bild av branschen som sådan, 

genom att tyda samband och avvikelser, och utifrån det dra mer ”generaliserande” 

slutsatser. Ett sådant tillvägagångssätt och urval motsvarade dock varken studiens problem 

eller syfte därför lades tonvikten i urvalet av respondenter istället på branscherfarenhet och 

den nuvarade strategiska befattningen. Det perspektivet innebar att det söktes en variation 

av respondenter från inte bara pc-tillverare utan även från leverantörer vilket tillät  att 

materialinsamlingen kunde gräva djupare i samma fråga utifrån olika praktikperspektiv. I 

efterhand ses det också som nödvändigt och fruktsamt eftersom strategiområdet som sådant 

är svårnavigerat och kan lämna kunskapsluckor. Den bredare genomsynen medförde att 

problemformuleringen kunde angripas effektivare än om materialinsamlingen hade utgått 

från att söka likheter i respondentern där risken för en samsyn varit större och därför kunnat 

utelämna viktig information. 

 

Bland respondenterna var det mestadels marknads- och säljchefer som deltog i studien. Det 

menar Johnson et al.(2008, s. 563) kan vara fördel då dessa har en mer utåtriktad roll och 

har större inflytande på det strategiska arbetet än andra mer interna roller. Att två av 

respondenterna kommer från samma leverantör sticker också ut från mängden, de har 

däremot vitt skilda arbetsuppgifter och verkar under olika affärsenheter i den globala 

organisationen. De tillfrågades utifrån att de har över tjugo års erfarenhet från olika 

positioner och från flera företag i branschen. En annan respondent som utmärker sig arbetar 

för ett telekomföretag som är leverantör av komponenter. Anledningen till att respondenten 

tillfrågades förutom kopplingen till pc-branschen är att personen har uppnåt en hög 

strategisk nivå i den regionala organisationen trots relativt kort arbetslivserfarenhet och på 

så vis kunde komplettera ytterligare.   

 
Tabell 1: Sammanställning intervjuer.  

Intervju Intervju 
Befattning &  
Arbetsgivare 

Kön Datum Tid min Plats 

Intervju A  Möte 
Produktlinjechef – Europa, Mellanöstern, 
Afrika (EMEA)  
Pc-tillverkare 1 (Ursprung:: US/ASIEN) 

K 28 Nov 2011  60 (em) Mötesrum 

Intervju B Möte 
Nordisk marknadschef 
Pc-tillverkare 2 (ASIEN) 

M 2 Dec 2011 75 (em) Café 

Intervju C Telefon 
Marknadsdirektör – Norden  
Pc-tillverkare 3 (US) 

M 16 Dec  2011 60 (fm) Telefon 

Intervju D Möte 
Nordisk försäljningschef 
Leverantör 1 (US) 

M 20 Dec  2011 45 (fm) Arbetsplats 

Intervju E Möte 
Strategisk produktchef 
Leverantör, telekom (Nordic) 

M 6 Jan 2011 45 (em) Café 

Intervju F Möte 
Global försäljningschef (storkund)   
Leverantör  1 (US) 

M 10 Jan 2011 60 (em) Kontor 
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Intervju G Möte 
Nordisk produktchef 
Pc-tillverkare 4(US) 

M Inställt - - 

Intervju H Möte 
Nordisk säljchef 
Pc-tillverkare 5 (ASIEN) 

M Inställt - - 

(fm = förmiddag, em = eftermiddag) 

 

3.6.4 Etik 

Den etiska diskussionen inom forskning handlar i stor utsträckning om att genom 

medvetenhet om olika etiska problem ta hänsyn till dessa och därigenom upprätthålla eller 

öka anseendet för forskningen. I metodlitteraturen innefattar det bland annat att ta hänsyn 

till följande aspekter; informerat samtycke, respondentenskador, konfidentialitet och 

plagiat & allmänt känt. (Alver & Øyen, 1998, s. 93-99; Bryman, 2008, s. 118 ; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s.179)  

 

Infomerat samtycke: Enlig god forskarmoral gavs en beskrivning om vad studien handlar 

om och syftet med den när respondenter tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i 

studien. Detta återupprepades vid intervjutillfället. Det var även tydligt att det var valfritt 

att medverka och att det fanns fler som kunde ställa upp, även om så inte varit fallet just då, 

men bara för att de inte ska känna sig pressade. (Bryman, 2008, s. 118) 

 

Respondentskador: Precis som i en film hade jag önskat kunna skriva att inga respondenter 

kom till skada, men det vet jag faktiskt inte. Fysiskt givetvis inte, men det har funnits en 

medvetenhet att det kan vara psykiskt stressande för respondenterna att delta i en studie. 

För de flesta är det inte ett nöje att behöva inställa sig en särskild tid och svara på svåra 

frågor som spelas in. För att minimera det obehaget respekterades den avtalade tiden och 

även efteråt tillfrågades respondenterna ifall det var något de ville ändra på. Alver & Øyen 

(2001, s. 95) menar att detta är inte något som bör överdrivas, eftersom de flesta tycker det 

är intressant att träffa studenter och forskare vilket så också upplevdes i den här studien. 

(Bryman, 2008, s. 118) 

 

Konfidentialitet: Vid varje tillfrågning om respondenterna ville vara med i studien dök 

diskussionen om konfidentialitet upp. Detta hanterades genom att förtydligade syftet med 

studien och beskriva hur resultaten skulle presenteras och hur processen fungerade. När 

detta förklarats tillfrågades respondenterna om de upplevede att det skulle kunna påverka 

deras utsago ändå? Samtliga respondenter sa att det var helt okej men ville att deras namn 

och arbetsplats skulle kodas även om de var fullt införstådda i att det inte var full 

anonymitet det handlade om. Jag tror det var viktigt att låta respondenterna vara kodade 

eftersom det annars hade enligt dem själva varit svårare att prata öppet, det gav också en 

ledigare stämning anser jag. (Bryman, 2008, s. 118) 

 

Plagiat & allmänt känt: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 181, 115) menar att de 

etiska diskussionerna kring plagiat har blivit en nödvändighet eftersom riskerna har ökat 

genom att det är enkelt att ”klippa och klista” från olika digitala källor. Lösningen för att 

undvika plagiat är att göra referenser löpande och att aldrig kopiera in någon annans text, 

samt att strukturera arbetet med tidsplaneringsscheman. Ett sådant förfarande har varit 

utgångspunkt för den här studien men har inte kunnat uppfyllas helt från start. Vad gäller 
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tidsplanering har den blivit lidande eftersom arbetet med studien har mestadels skett under 

helger och att inläsning tagit längre tid än väntat. Under de längre isolerade 

arbetsperioderna har det däremot fungerat bättre med planeringsarbetet.  

 

Vad gäller ”klippa och klista” problematiken är den mindre men fortfarande en riskfaktor. 

Initialt byggdes argumentation med väldigt mycket referenser. Dock blev det ett bekymmer 

då det skedde en väldigt bred inläsning inledningsvis vilket innebar att den också tog 

väldigt lång tid och ledde till att arbetet gick för långsamt framåt. Själva tankearbetet blev 

begränsat därför beslutades att istället bara skriva det jag ”visste” efter mina egna 

reflektioner över det jag läst vilket jag visste baserades på befintligt material. När den 

texten hade skrivits ner var det enklare att arbeta vidare med den till nästa gång ett par 

veckor senare. Det har konkret inneburit att vissa texter har byggts upp utifrån citat för att 

bygga en struktur och tydliggöra olika författares ställningstagande. I vissa partier finns 

fortfarande fler citat kvar och det är för att de innehåller nyanser som är viktiga i att fånga. 

Den stora kunskapsmassan inom strategilitteraturen är också skriven på engelska där 

terminologin lättare finner sig i sitt sammanhang. Av den anledning har definitioner och 

tyngre referering valt att citeras oftare. I grund och botten är citaten där för att möjliggöra 

för läsaren att lättare kunna bedöma min tolkning av källmaterialet. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 181, 115) 

 

Det svåraste har varit att dra en gräns för vad som är allmänt känt. Det verkar ologiskt att 

referera till resonemang som är allmänt kända. Det har skrivits hyllmeter med vissa delar 

inom strategilitteraturen, men att avgöra vad som är allmänt känt är heller inte helt enkelt. 

För vem är det allmänt känt? Den avvägning som har gjorts är att ju närmare studiens kärna 

och närmat sig forskningsfronten har det lagts extra tonvikt på att vara tydlig med 

referenser med anledning att att den allmänna kännedomen bör vara lägst där. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 181, 115) 

3.7 Bearbetning av intervjumaterial 
Bearbetning av intervjumaterialet beskrivs i kronologisk ordning i tre delar.  Första delen 

behandlar vad som skedde direkt efter intervjutillfället. I den andra delen beskrivs 

transkribering och respondentvalidering. Den tredje delen beskriver hur analysen 

genomfördes.  

3.7.1 Efter intervjutillfället 

Direkt efter intervjun påbörjades den första bearbetningen av intervjumaterialet genom att 

ägna en stund åt att reflektera över hur intervjun hade gått. Vad var det för information som 

hade kommit fram egentligen. Hade någon fråga glömts bort, missades någon fråga att 

följas upp, vad tänkte respondenten om intervjun, hade de gett tillträde till den 

informationen som söktes. De anteckningar som togs under intervjun var endast till nytta 

för den enskilda intervjun och var minnesanteckningar att ställa följdfrågor kring under 

intervjun. Alla dessa intryck tolkades och små justeringar och minnesanteckningar gjordes 

inför nästa intervju om det vara något som behövdes bekräftas eller ta reda mer på i nästa 

intervju. Denna reflektion var viktig och hjälpte transkriberingsarbetet då vissa intervjuer 

gjordes under arbetstid och transkribering först på kvällen eller dagen därpå.  
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3.7.2 Respondentvalidering 

Nästa bearbetning var transkribering av intervjuerna. För att kontrollera att inte några 

feltolkningar har gjorts är det vanligt enligt Bryman (2008, s. 378) att en 

respondentvalidering genomförs. Det innebär innebär att respondenterna får läsa igenom de 

noteringar, intervjuutskrifter forskaren tänker använda i sin studie och kontrollera att de 

stämmer. Alla respondenter tillfrågades om de ville få sin intervju transkriberad för 

validering både före och efter intervjun. Den ställdes givetvis i första hand för att de skulle 

få göra en sådan validering om de önskad men det var även viktigt att ställa frågan för att 

respondenterna skulle känna sig lugna och bekväma i intervjusituationen i och med att en 

inspelad intervju kan innebära att respondenterna tvekar inför att fritt beskriva situationer 

(Bryman, 2008, s. 452). Jag anser att tillhör god forskningssed och att det är ett respektfullt 

tillvägagångssätt som inte heller ska förringas då det kan skapa förtroende och därigenom 

möjliggöra bättre access. Det förklarades att inspelning låg till grund för en analys och att 

anledningen till att spela in var just för att minimera feltolkningar i efterhand. Skulle det 

finnas någon osäkerhet i några citeringar bad jag att få återkomma. Det noterades inga 

uppseendeväckande uttalande som särskiljde sig från deras övriga kommenterar. 

Farhågorna inför respondentvalideringen var snarast att resondenterna skulle vilja korrigera 

texten eller ta bort delar av texten vid en senare genomläsning, vilket är något som kan ske 

menar Bryman (2008, s. 378) då det kan uppfattas märkligt att läsa sina egna uttalanden i 

efterhand. Det var endast respondent B som bad om att få validera sin transkribering. Det 

var en trettonsidig intervjuutskrift med i huvudsak ordagrann översättning. Respondent B 

önskade endast att ändra ett par enstaka ord i övrigt gjordes annars inga ändringar.  

 

Trots att tanken från början var att transkribera samtliga intervjuerna på detta sätt valde jag 

att inte göra det för de övriga fem intervjuerna. Det berodde på bland annat på att 

respondenterna inte bett om en respondentvalidering samtidigt och att det tog väldigt lång 

tid att göra en ordagrann transkribering vilket är en känd nackdel med det (Bryman, 2008, 

s. 378). Huvudargumentet till att inte göra det var på grund av att det tog fokus från 

tolkning och analys av materialet till. Valet föll därför på att hellre fånga innebörden i 

materialet än att varje ord skulle bli helt korrekt transkriberat. De övriga intervjuerna 

transkriberades därför genom att i så stor utsträckning följa flödet i samtalet och fånga 

fullständiga meningar och poänger. Givetvis transkriberades även sådant som inte var 

direkt relaterat till frågeställningen men inte med ordagrant. Ungefär som vid en intervju 

som inte spelas in där skriftliga stolpar, nyckelord och talminus skrivs ned för att fånga det 

viktigaste. Istället för att översätta allt ordagrant översattes bara de partier och meningar 

som ansågs viktiga att bli exakt transkriberade. Intervjuutskriften över hela samtalet blev 

lättöverskådligare och enklare att arbeta med än med den fullständiga transkriberingen. 

Fortfarande framkom respondentens ordval och ord som sades med eftertryck.  

 

Då samtliga intervjuer spelades in möjliggjorde det med stor säkerhet att minimera 

tolkningsfel. Den bedömningen hade varit annorlunda ifall endast skriftliga noteringar 

tagits, under transkriberingen fetmarkerades också om vissa ord om de betonades med 

styrka och återkom frekvent.  
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3.7.3 Analys 

Inom kvalitativ analys är kodningen och analys av materialet en parallell process och i det 

här fallet har analysen av intervjumaterialet skett i flera steg. Det följer en struktur som 

Svenning (2003, s. 160) kallar för succesiv approximation. Denna bör dock inte förväxlas 

med den systematiska analysstruktur som gäller för grundad teori som kännetecknas av 

tydliga förutbestämda principer och strukturer (Bryman, 2008, s. 542; Svenning, 2003, 

s.160). Likheten med grundad teori var att materialet bemöttes med en öppenhet och 

därigenom sökte mönster på ett sätt som går att sammanföra med dem tre stegen i succesiv 

approximation. (Bryman, 2008, s. 543) 

 

Även om utgångspunkten för analysen inte har haft avsikt att följt en viss struktur har det 

det funnits ett behov att strukturera kodning och analys av materialet på något sätt.  Det är 

naturligt för att i grund och botten handlar analys om att sortera information och sätta 

begrepp på den (Svenning, 2003, s. 161) och dessa tre steg beskriver på ett bra sätt hur det 

gick till i den här studien. I det första genomgången av materialet studerades det på ett 

grundligt och öppet sätt. Anledning till detta var att studiens fokus hade skiftat flera gånger 

med tiden och materialet hade vilat ett tag när det bemöttes första gången. Den öppna 

kodningen innebär att söka mönster i materialet vilket redan hade påbörjades vid 

transkriberingen. Då ord och meningar som verkade intressanta hade markerats, dessa 

markeringar var inte baserades på någon form av struktur utan mer än en subjektiv tolkning 

att de kunde vara intressanta för senare genomläsning.   

 

När det hade gjorts fortsatte det arbetet med att sortera informationen på ett djupare plan. 

Vilket kan liknas vid axiella kodning där forskaren försöker strukturera och gruppera 

intressanta iakttagelser i materialet med hjälp av begrepp och sekvenser (Svenning, 2003, 

s.160). I den här studien gjordes en djupare genomläsning för att söka återkommande 

poänger som antingen överensstämde med andra eller att de avvek på något sätt, detta 

baserades utifrån strukturen i den teoretiska referensramen som bestod av tre rubriker. 

Under dessa samlade jag empiriska poängerna i form en punktlista med korta meningar, 

refereringar och citat. Jag gick också tillbaka till transkriberingarna i denna process för att 

erinra mig om tonen i intervjuerna och strukturera iakttagelser enklare. Denna process 

skedde ett par gånger tills ett antal teman tonade fram. Dessa teman knöts vidare med 

studiens frågeställning och delsyften, vilka var tvugna att omarbetas.  

 

Därefter skedde återigen en analys men denna gång söktes övergripande poänger utfrån 

dessa teman. Bryman (2008, s. 554-555) kallar detta för temaanalys och säger att det är ett 

av dem vanligaste sätten för att analysera kvalitativt material. Det kan liknas vid den 

selektiva kodningen som innebär att sammankoppla de observationer som gjorts och länka 

det till teorin (Svenning, 2003, s.160). I praktiken analyserades de teman som framtonat sig 

i relation till den teoretiska referensramen och studiens problemformulering och delsyften. 
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4 Empiri  
Intervjuerna presenteras i kronologisk ordning och var för sig eftersom det är unika 

berättelser som måste hållas isär för att åskådliggöra skillnader och samband. 

Respondenterna arbetar på olika företag och på vilka det finns olika försättningar till 

strategiarbete. Även respondenterna unika syn på strategi är intressant att studera då de har 

har olika lång erfarenhet och olika specialistområden som format deras syn på strategi. Att 

hålla isär intervjuerna ger även en ökad transparans och ger bättre möjligheter för läsaren 

att själv bedöma materialet.  

 

Studiens empiridel och materialinsamling avser att kunna ge svar åt studiens frågeställning 

och syfte genom att söka svar på studiens tre delsyften. En förutsättning för att kunna 

granska arbetet är att empirin framställs på ett sådant sätt att det enkelt går att följa den 

senare i analysen. Därför presenteras studiens tre delsyften ihop med en övergripande fråga 

för att illustrera innebörden i de frågor som ställdes till respondenterna för att ge svar på 

respektive delsyfte. 

 

Delsyfte 1: Hur påverkar synen på strategi användning av strategiverktyg?  

Empiri: Vad har respondenten för syn på strategi? (Praktiker)  

 

Delsyfte 2: Hur påverkar praxis användningen av strategiverktyg?  

Empiri: Hur arbetar respondenten och organisationen med strategi? (Praxis)  

 

Delsyfte 3: Vilka syften fyller strategiverktygen? 

Empiri: Varför använder respondenten strategiverktyg och till vad? (Praktik)  

 

Utan att gå in på pc-industrin i detalj kännetecknas den av att den består av stora globala 

företag varav flera av företagen tillhör världens största företag är verksamma i pc-

branschen och skillnaderna mellan dem är stora vilket kan vara lätt att glömma bort. Enligt 

Datamonitor 2011 har det största företaget 324 600 anställda inom flera affärsområden 

medan det minsta har 3 612 anställda inom endast ett affärsområde. För den intresserade 

och som referens finns i appendix C en sammanfattande tabell av de största aktörerna i pc-

branchen.  

 

4.1 Intervju A – Nordisk produktchef  
Intervju A genomfördes måndagen den 28 november 2011 kl. 14:30 och pågick i 60 

minuter. Respondent A är nordisk produktchef för pc-divisionen för en global tillverkare av 

konsumentelektronik sedan två månader tillbaka. Respondent A har cirka fjorton års 

erfarenhet i pc-branschen och har tidigare arbetat hos en annan pc-tillverkare där 

respondentens senaste roll var som produktlinjechef för EMEA-regionen (Europa, 

Mellanöstern och Afrika). Tjänsten innebar att respondent A var ansvarig för vilka 

produkter som skulle produceras och säljas på dessa marknader. Enligt respondent A 

innebar det en nära dialog med landschefer och produktansvariga för de olika produkterna 

för att samla in feedback och önskemål om anpassning till deras marknader. Respondent A 
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berättar om sina erfarenheter och sitt engagemang i strategiarbete. Respondent A beskriver 

att i sin nuvarande roll som produktchef är strategiarbetet i huvudsak kopplat till den 

regionala strategin och även om det fortfarande finns möjlighet att påverka företagets 

strategi är det något som inte sker i lika stor utsträckning som i den tidigare i rollen som 

produktlinjechef.  

 

Responentens syn på strategi 

Vid frågan om hur respondent A ser på strategi påpekar respondenten att hon har tänkt 

ordentligt på vad det innebär och konstaterar att det är lätt att ordet används för flera olika 

betydelser och att det kan vara svårt att veta vad det exakt betyder i olika sammanhang.  

 

Jag tänkte noga över vad strategi betyder för mig. Och så kom jag på mig att jag 

fick en konflikt med mig själv. För jag tror att jag i dagligt tal använder order 

strategi fast jag egentligen inte menar strategi. Jag tror att det har blivit ett 

vedertaget begrepp som vi slänger oss med när vi egentligen menar taktik, eller 

mera ad-hoc saker, vilket är ganska långt ifrån vad en strategi egentligen är. 

 

I grund och botten är respondent A klar över att strategi handlar om att säkerställa 

företagets överlevnad och normalt handlar om att sätta en riktning med en tydlig målbild 

där allt det andra snarare är taktik. Respondent A återkommer till att det är viktigt att ha en 

målbild oavsett om det är en strategi, plan eller en taktik man arbetar med och att det idag 

finns en större medvetenhet om de gemensamma målen än tidigare. Det har respondent A 

sett på nära håll hos sin tidigare arbetsgivare då besluten i företaget flyttade från 

huvudkontoret ut till de stora regionerna när företaget växte och blev globalt, något 

respondent A menar visar på att organisationen var mottaglig för ett lärande eftersom 

många blev delaktiva i besluten. 

 

Respondentens och organisationens arbete med strategi 

Respondent A tycker inte att strategi är något som sätts ute i avlägsna delar i organisationen 

utan att där exekveras snarare strategin och för att kunna göra det måste strategin 

kommuniceras effektivt internt. Respondent A menar att pc-branschen är generellt bra på 

detta. Respondent A anser att det är viktigt att alla anställda förstår vad som är målet och 

hur företaget ska nå sina mål för då är det mycket lättare för den enskilde individen att 

prestera. Trots att regionerna ska exekvera på strategin framhåller respondenten att de 

regionala delarna också aktivt engageras i strategin innan den slås fast. Det är nödvändigt 

för att strategin ska kunna baseras på kunskap från delarna ute i organisationen och att det 

inte ska bli för stort glapp mellan verkligheten och strategin menar respondent A. Just i det 

arbetet spelar de strategiska verktygen en roll i diskussionerna och i kommunikationen 

säger respondent A. En stor del av den regionala chefens arbete är att översätta och 

analysera konsekvenserna av företagets strategi på den lokala marknaden och där blir 

målverktygen nästan viktigare men denna del av arbetet tycker respondent A egentligen är 

ett planorienterat arbete och återkopplar till att begreppsdiskussionen om att strategi ofta 

används för slarvigt ute i organisationer så att det är svårt att hålla isär vad som menas 

egentligen.  
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Respondentens användning av strategiverktyg 

Respondent A menar att strategiverktyg används vid olika situationer och till olika syften. 

Verktygen används ofta till att hjälpa till att sortera information och att fånga in idéer. 

Genom att skriva ner en idé går det att skapa en ”pappersprodukt” som går att diskutera och 

skickade vidare för feedback och att ta beslut på. Synen på strategiverktyg är att de måste 

ses som dynamiska trots att de är statiska i sin form. Processen att ta fram en strategi börjar 

med en analys och i den analysen används strategiverktyg. Den analysen innefattar att titta 

på all möjlig information som kan påverka och som går att få tag på. Respondenten 

använder marknadsrapporter från flera av analyshusen såsom Gartner och IDC. Personligen 

tittar respondent A ganska mycket på prisstrukturer i excelblad, vilket respondent A inte 

anser är något strategiarbete utan något som alla gör. Analysen av prisstrukturen kan 

användas för att beskriva marknadssituationen internt och driva justeringar av 

kostnadsbilden eller om andra marknadsåtgärder behöver genomföras.  

 

Respondent A berättar att hon också gör konsekvensanalyser när de funderar på att börja 

sälja en ny produkt. Hur många kunder lär flyttas och hur ser marginalfördelningen ut. Hur 

kommer prissättning och andra faktorer påverkas, behövs någon justering göras, kan det 

påverka gamla produkter och så vidare. Respondent A känner till många av de klassiska 

verktygen och poängterar att SWOT används väldigt frekvent, ett exempel på det är att 

respondenten gjorde en SWOT-analys på förmiddagen innan intervjun. Respondent A 

tillägger att det kan bero på att hon är ny i sin roll och därför behöver tänka igenom alla 

aspekter extra noggrant och då tar mer stöd av strategiverktyg än vad hon skulle göra 

normalt. I respondentens strategiarbete förekommer olika typer av strategiplanering, 

scenarioplanering, strategimöten, kundsegmentering. Oftast sker det tyngre strategiarbetet 

som omfattar hela företaget vid regelbunda strategimöten. Respondent A har även kommit i 

kontakt med andra verktyg men har inte själv arbetat direkt med dem utan snarare 

exekverat på dem och säger att styrkort är ett exempel på ett sånt verktyg.  

 

4.2 Intervju B – Nordisk marknadschef 
Intervju B genomfördes fredagen den 2 december 2011 kl. 14:00 och pågick i 75 minuter. 

Respondent B arbetar idag som Marknadschef för en pc-tillverkare och har de nordiska 

länderna som ansvarsområde sedan ett antal år tillbaka. I sin nuvarande roll som 

Marknadschef ansvarar respondenten för all marknadsföring pc-tillverkaren gör men det 

ingår även ett ansvar för försäljning och vilka produkter som det ska fokuseras på.  

 

Vad har respondenten för syn på strategi? 

Respondent B menar att huvudkontoret sätter riktningen och tar upp de stora dragen för 

hela företaget, det stora dragen syftar till koncernstrategin. Utmaningen för företagsledning 

är att få med sig hela företaget menar respondent B och gör en intressant liknelse med en 

orm. Där respondenten menar att ledningen sitter vid huvudet på ormen och försöker vifta 

på svansen. För att lyckas få saker att hända måste det vara enkla saker att kommunicera 

och hänga upp strategin vid menar respondenten och syftar till att enkla saker är 

försäljningsmål. Respondent B förklarar att det inte får vara för komplicerat för annars går 
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det inte att få ut i hela organisationen och exemplifierar att det skulle sluta som med 

viskleken.  

 

Hur arbetar respondenten och organisationen med strategi? 

Förutom strategiska mål berättar respondent B att det förekommer laddade symboler och 

värdeord som visar klara visioner om vad företaget ska uppnå. Ett exempel är snabbhet, det 

är väldigt viktigt för företaget han arbetar på att de ska ska vara snabba på att reagera när 

någonting nytt sker. Det menar han också beror på att det är ett it-bolag men också är något 

särskilt som genomsyrar företaget han arbetar på. För att kunna reagera snabbt används 

därför mycket email och chat. Respondent B menar att det också beror på att de är ett 

asiatiskt företag och att de hugger mycket aggressivare än västerländska bolag eftersom 

asiatiska bolag ser marknaden som ett slagfält. Att produkten står i fokus är centralt.  

 

Största strategin är egentligen vilken produkt du tar fram. Det spelar ingen roll 

om du har häftiga strategier om du är utan produkt funkar det inte. 

 

Ett exempel är att det skickas mycket feedback tillbaka till organisatione särskilt vad gäller 

produkterna och hur de går på de lokala marknaderna eftersom produkterna ses som en 

central del i företagskulturen. Respondent B berättar också att detta motiverar honom. 

 

Ja vi feedbackar hela tiden. Det hoppas jag att de flesta företag gör. Att man 

plockar upp kunskapen som finns ute i länderna. 

 

Komma förslag på förbättringar. Det är först då du kan känna att du kan stå 

bakom en produkt. Du har varit med hela vägen, kanske gett feedback som gjort 

den bättre - så skapar du ett helt annat band till produkten och företaget när du 

kan säga och påverka någonting. 

 

Respondent B menar att många av strategiverktygen som undervisades i hans utbildningen 

är särskilt relevant när kännedomen om marknaden är liten av olika skäl. Ju mindre 

kunskap det finns desto mer behövs den underbyggas för att övertyga dels den som gör 

analysen men även andra. Det kan vara när företaget vill etablera sig på en ny marknad, ett 

helt nytt land, eller börja sälja en helt ny produkt inom ett kundsegment företaget aldrig 

varit i tidigare. Då är de strategiska modellerna viktiga för att få en struktur på strategiska 

tänkandet menar respondent B. Respondent B poängterar att en annan dimension i 

strategiarbete i pc-branschen är allianser och samarbeten. Det behövs generellt för att enas 

om teknikskiften och standarder men det kan regionalt också hjälpa respondenten att förstå 

hur det ser ut om ett halvår och vad är på väg att hända genom att samtala med 

samarbetspartners för att planera insatser. De mer långsiktiga samarbetena sker bakom 

stängda dörrar och på huvudkontorsnivå menar respondent B. 

 

Varför använder respondenten strategiverktyg och till vad? 

Vad gäller strategiarbete i marknadsföringen tar respondent B en hel del strategiska beslut 

även om det inte sker medvetet utifrån strategiverktyg. Exempelvis har respondenten är 

tydlig idé om vad som är viktigt för att bli framgångsrik med företagets marknadsföring och 

det gäller bland annat hur han har utformat sin marknadsavdelning så att de har fler 
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anställda lokalt än till skillnad mot andra regioner där de istället lägger ut mycket av arbetet 

på externa marknadsbyrårer. Alla kampanjer och kommunikation analyseras av respondent 

B, vem är kunden och hur kan dem på bästa sättet att nå ut till kunderna. Respondent B 

berättar att de använder ett system internt för att strukturera marknadsplaner där vissa fält 

består av att bedöma olika sidoeffekter och liknande som sedan är tillgänliga för 

organisationens ledning så att de snabbt kan få en överblick hur det ser ut på de lokala 

marknaderna. Till varje ny produkt berättar respondenten att det finns målgruppsanalyser 

och användarmodeller men att dessa ofta är översiktliga och måste anpassas efter den 

lokala marknaden. Respondent B berättar att i huvudsak sker det här arbetet på basis av 

erfarenhet och lokalkännedom om marknaden och produkterna. Om inte den hade funnits 

hade de strategiska verktygen varit till användning, annars är är det erfarenhet från att ha 

arbetat i branschen och fakta som besluten grundas på. Respondent B menar att det är den 

grundläggande förståelse för att kritiskt granska problem som är viktig att ta med sig från 

skolan. Däremot hurvida de strategiska verktygen är nödvändiga är mer osäkert eftersom 

det handlar mycket mer om sunt förnuft menar respondent B och att ständigt vara 

närvarande i marknaden för att förstå vem som är kunden.  

 

Hur mäter man common sense, ja det är svårt, det gäller att rekrytera rätt 

personer. Om du hittar en bra person, se till att behåll den då och bygg vidare på 

det. Det ser vi på branschen, hur iholkad den är ibland när folk hoppar omkring. 

Då går det inte att skapa någon form av kultur eller rätt tänkande när folk byter 

jobb hela tiden, behöver hitta folk som vill stanna och kämpa för att nå det här 

målet. 

 

Respondent B menar att företags kultur påverkar det strategiska tänkandet i en viss 

utsträckning och att hitta personer som passar in i den kulturen är en central del i detta. 

Respondent B säger att han inte arbetar med att ställa upp analyser enligt hur verktygen är 

utformade här i Sverige men att han utgår från att det görs på huvudkontoret baserat på det 

material han får presenterat för sig. De marknadsplaner som respondent B beskriver 

innehåller huvudingredienserna i marknadsföringsstrategi vilket betyder att någonstans 

baseras deras strategi utifrån strategiteori. Ett exempel på det är att bara två dagar efter vår 

intervju ska  respondenten åka på företagets global säljkonferens där de delar med sig 

kunskap och erfarenheter om vad som har fungerat bra och inte. Respondent B påpekar att 

det är dock viktigt att vara medveten om de andra marknadernas förutsättningar. I ett land 

kan företaget satsa stenhårt på enklare modeller i sin produktportfölj medan det i norden 

finns möjlighet att satsa mer på innovativa produkter ur produktportföljen.  

 

4.3 Intervju C – Marknadsdirektör  
Intervju C genomfördes på förmiddagen den 16 december 2011 via telefon och pågår i en 

timme. Respondent C satt vid sitt hemmakontor och kunde tala ostört. Respondent C 

arbetar idag som Marknadsdirektör och har arbetat på marknadsida de senaste fyra åren. I 

den nuvarande rollen ansvarar han för nio länder där tre marknadschefer och två 

produktchefer rapporterar till honom. Han har en chef mellan sig och den högsta 

marknadschefen i världen. Respondent C har arbetat fjorton år på samma företag och haft 

olika roller inom företaget bland annat som säljchef och säljdirektör.  



Empiri 

 

 

54 

 

 

Respondentens syn på strategi 

Respondent C menar att strategi är något som det går att ena många människor kring. 

Företagsledningen bestämmer strategin men innan den slås fast måste den förankras i 

chefsledet innan den kan kommuniceras ut i organisationen menar respondent C.  

 

För att få strategin att fungera, måste det först fungera på chefsnivå och har 

ledningen inte med sig chefsledet kommer det aldrig att fungera.  

 

Respondent C förklarar att strategin är så pass viktig och tung att organisationen måste vara 

ganska hård på grund av det. Är det så att en individ inte känner att den kan stå bakom 

strategin måste den nog välja att sluta sin tjänst, så tuff är strategin anser respondent C. 

Arbetat med att ta fram regionala strategier börjar med en djupanalys. Där visionen utgör 

en väldigt viktig del av strategin och är starkt sammanlänkande med varandra menar 

respondent C. Strategin kan vara utformad i punktlista eller på något annat sätt men den 

måste vara enkel att förstå. Respondent C menar att skillnaden mellan plan och strategi är 

att planen är en subnivå av strategi. Enligt respondent C måste företaget vara ständigt 

omprövande och lyhörd mot marknaden för att lyckas med sitt strategiarbete. De måste 

konstant se över sin strategi eftersom att saker och ting kan förändras väldigt snabbt och slå 

till med stor kraft. Detta är inte en lätt uppgift för stora företag med hundratusentals 

anställda säger respondent C. Förmågan att kunna fånga upp förändringar och genomgå 

transformationer beror på hur benägna företagsledningen är på att ifrågasätta varenda beslut 

som tas. Är inte företagsledningen eller organisationen beredd på förändringar så ligger 

företaget väldigt dåligt till menar respondent C.  

 

Respondentens och organisationens strategiarbete 

Företag C omprövar sin strategi hela tiden och det görs i hög grad av att studera business 

intelligence data. De är ett konstant inflöde av omvärldsdata som ger marknadstrender på 

kort, medel och lång sikt. Utöver regelbundna strategimöten och work-shops bjuder företag 

C varje år in till konferenser och möten där de bjuder in kunder runt om i världen till olika 

interna work-shops för sina anställda där kunderna får berätta vilka utmaningar och krav de 

behöver möter från sina respektive kunder. Respondent C menar att idag räcker det inte 

med att bara förstå din närmaste kund utan att man måste också förstå kundens kund på 

grund av att det går så fruktansvärt fort. Respondent C tar upp mobiltelefonindustrin som 

exempel och pekar på vilka förändringar som har skett där. Hur marknadsledaren för bara 

några år sedan nu står inför jätteutmaningar eftersom de inte har lyckats hänga med i dem 

förändringar som har skett. Ett av dem verktyg som blir allt viktigare för att fånga upp 

förändringar och förstå kundernas behov är att arbeta med är sociala medier, det är något 

företag C redan gör sedan ett antal år med bland annat användarforum där vem som helst 

kan ge sina synpunkter. De klassiska strategiverktygen finns i organisationen fortfarande 

men det läggs inte lika stor tonvikt vid dem som tidigare säger respondent C.  

 

De gamla modellerna – visst finns de kvar. I nästan varje diskussion drar man upp 

en SWOT-analys, någonstans har du fått fram vad som står där genom andra 

verktyg.  
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Respondent C tycker att SWOT är ett subjektivt verktyg eftersom den baseras på data eller 

bedömningar baserad på annan information vilket är en svaghet med den då det finns risk 

att informationen som sätts in anpassas för ett särskilt syfte. Respondent C förtydligar och 

säger att analysen aldrig blir bättre än det data som stoppas in från början därför behöver 

innehållet i strategiverktygen balanseras upp med uppgifter från analyshusen. Enligt 

respondent C handlar det om är en blandning av information från flera informationskällor 

där bekräftelse söks i flera parallella led. Respondent C fyller i att de externa rapporterna 

inte heller behöver vara korrekta men att tillsammans kan de ge en bra bild tillsammans 

med annan information och bedömningar.  

 

Strategin ligger fast och omprioriteringar sker i planen för att överträffa de 

strategiska målen. Det görs väldig mycket på BI-data (ref. business intelligence-

data). Det varierar väldigt mycket beroende på vilken metod man tittar på men BI-

data driver andra beslut. Den validerar magkänslebeslut.  

 

Respondent C menar också att eftersom alla verktyg och marknadsinformation finns 

tillgänglig för alla företag så är det mycket upp till ledningen att våga ta järva beslut för att 

kunna särskilja sig och kunna ta företaget vidare.  

 

De bolag som överlever och tar sig till nästa nivå. Det är bolag där 

företagsledningar vågar ta beslut som antingen kan skjälpa bolaget eller ta det till 

nästa nivå. Och kanske kan det bli en hick-up på kort sikt. 

 

Respondentens företag genomgick för ett par år sedan en organisationsförändring och pekar 

på ett exempel på hur det var innan då företagets VD kunde komma in en dag på kontoret 

och ville veta hur de skulle kunna börja sälja en produkt till en särskild typ av kund i 

respektive land. För att ta reda på det vid den tiden var VD:n tvungen att gå till 2-3 

personer i varje land och affärsgrupp, det gjorde det alltså omöjligt att snabbt få en 

helhetsbild. Därför ställde de om till en matrisorganisation som utgår från tre vertikaler som 

gör det möjligt för VD:n att ställa samma fråga men endast till sina tre vice VDs hur det det 

går med inom ett specifikt segment eller produkt just den dagen och snabbt få svar. Även 

om det finns utmaningar i alla stora företag att organisera sig på ett effektivt sätt så genom 

att rulla upp resultaten till respektive vice VD möjliggör det en snabbare styrning och 

lyhördhet menar respondent C.  

 

Respondent C tror att alldeles för många går bort sig genom att ta för mycket stöd i 

modellerna och tar upp flera exempel på detta där jag tolkar en stark syn på att människan 

är grundbulten i det strategiska arbetet. Dels hur att respondenten ser på kunderna och vad 

som händer på marknaden men också synen på medarbetarna. Respondent C tar upp ett 

exempel med att det inte är  Företag X med Företag Y som gör affärer med varandra. Utan 

att det är en eller flera människor i Företag X och Företag Y som pratar med varandra och 

gör affärer. Detta synsätt utvecklar respondent C och menar att det kan ha sin grund i hur 

företaget är organiserat och var det har sitt ursprung, det vill säga att alltid ha jobbat nära 

kunden. Det är också tydligt att det här går igen för respondenten när den beskriver sin syn 

på medarbeterna. Respondent C är tydlig med att varje medarbetare måste förstå sin del i 

helheten och vad för nytta och bidrag de ger till företaget. Medarbetarna måste kunna känna 
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att de kan samtala med sina chefer och bli förstådda. Det är superviktigt och tar upp mycket 

av respondentens tid. Det går inte att endast använda strategiverktyg och peka på att en 

medarbetare måste prestera bättre för att den ligger utanför budget genom att peka på en gul 

cell och att cellen förväntas vara grön.  

 

4.4 Intervju D – Nordisk försäljningschef 
Intervju D genomfördes enligt avtalad tid  klockan 14:00-14:45 den 20 december 2011. 

Respondent D har arbetat i it-branschen sedan 1984 och har haft en chefsbefattning de 

senaste tjugo åren med personalansvar. Idag arbetar respondent D som nordisk 

försäljningschef med huvudansvar över affärsenheten som arbetar med stora företag och 

publika organisationer.  

 

Respondentens syn på strategi 

På frågan vad strategi innebär för respondent D svarar respondenten att strategi och plan är 

två helt olika saker för honom Tillsammans ser respondenten vision, strategi och plan som 

en hiarki där visionen är ett förstadium till strategi och att strategi är ett förstadium till en 

plan och så vidare. Respondent D beskriver att strategi är steg och komponenter för hur 

företaget ska uppnå slutmålet vilket är visionen. Däremot ska visionen vara så pass högt 

uppställd att det inte finns några enkla svar på den för då är det ingen vision. Respondent D 

menar att alla stora företag har en vision och den är väldigt viktig. Den kan jämföras med 

när amerikanarna sa att det skulle flyga till månen då var strategin hur de skulle komma dit.   

 

När det gäller strategiarbetet på regional nivå gäller det att ha en bra förståelse för 

förutsättningarna som finns för strategiarbete då resurser och interna politiska avvägningar 

och taktiska beslut tillsammans utgör spelboken som ser olika ut beroende på situation 

menar respondent D.  

 

Respondentens och organisationens strategiarbete 

Respondent D säger att en strategi kan bestå av flera olika delar och ha olika betydelser, i 

pc-branschen kan en strategi vara att ett företag behöver förbättra samarbeten med flera 

olika aktörer på marknaden, eller behöver öka produktens relevans, eller att företaget vill 

etablera sig bland de tio största företagen på en specifik marknad. Om strategin är att 

etablera sig bland de tio största företagen på en marknad är planen exempelvis på vilket sätt 

den första kontakten ske. Respondent D beskriver flera olika sätt att bearbeta kunder och 

vilka val som bör göras med förankring mot den strategi som ligger. Det strategiska arbetet 

sker kontinuerligt och till detta tar respondent D hjälp av olika modeller. Jag tolkar det som 

att strategiarbetet kan ta flera olika former beroende på vad syftet är.  I en proaktiv form där 

beslut som påverkar långt fram i tiden börjar arbetet på chefsnivå där det inleds med en 

brainstorming av tänkbara hot och möjligheter som därefter analyseras på vilket sätt de 

påverkar verksamhete och i vilken utsträckning. Detta är något som sker flera gånger per år 

och den informationen förs sedan vidare in i organisationen. Dyker det upp en möjlighet 

lokalt så är det bara att sätta sig ner och ta det på en gång också påpekar respondent D.  

 

Respondent D beskriver att tolka strategin är en del av hans arbete men också att lägga en 

egen strategi utifrån koncernstrategin för sitt team och regionen tillsammans med de andra 
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försäljningscheferna. Respondent D säger att det är snarare en plan vilket det kanske är men 

den innefattar ej helt bestämda faktorer utan snarare riktlinjer för hans medarbetare att 

arbeta inom om fokusområden och resursallokering vilket gör att den tolkas snarare vara en 

strategi. Respondent D beskriver hur det går till när försäljningscheferna träffas och 

diskuterar den regionala strategin för det kommande året.  

 

Det börjar med en kommunikation på managementnivå. Vi är noga med att 

dokumentera vid varje möte. Visionen får vi av företaget. Strategin kan vi till viss 

del påverka. Medan planen är chefens roll. (syftar på sin egen chefsroll)  

 

Strategimöten börjar med en brainstorming och det görs flera gånger per år. 

Dyker en möjlighet upp är det inga problem att sätta sig ner och gå igenom den 

omgående. 

 

Jag tolkar som att en stor del av strategiarbetet lokalt är att kontrollera och hålla jämn kurs 

med den övergripande strategin samt anpassa resursfördelning i enlighet med detta. 

Exempelvis pekar respondent D på att strategiverktyg är ett levande och bra instrument för 

att kolla statusförändringar där det går att ställa frågor som vad har skett sedan sist, var är vi 

på väg nu. Behöver vi korrigera eller ändra riktning helt. Respondent D använder en 

liknelse av att köra en stor motorbåt för att beskriva vad som menas.  

 

När du kör en större båt på väldigt låg fart och försöker köra rakt fram. Så måste 

du ständigt göra korrigeringar för att du har kavitationer i vattnet, att drivlinan 

till propellern inte är helt rak, rör sig litegrann osv. Det stämmer bra med 

strategi. Den måste konstant kontrolleras och justeras för att se att du håller 

riktning. Det finns också en kontrollpunkt. Vill jag åka vidare. I en fotbollsmatch: 

Märker man att man håller på att förlora matchen. Måste man byta strategi. Vilket 

kan vara att byta ut resurser – byta ut spelare. 

 

Eftersom det är ett amerikanskt kvartalsbolag menar respondent D att återkopplingen görs 

hela tiden och att det konstant är ett högt tempo eftersom vid varje kvartal görs en 

fullständig genomlysning av bolaget som normalt görs varje helår för ett vanligt bolag. Det 

betyder också att avstämningar måste ske mer regelbundet därför att det finns inte särskilt 

mycket tid att åtgärna bekymmer om de ska klara kvartalsmålen.  

 

Respondentens användning av strategiverktyg 

Respondent D använder olika marknadsrapporter för att göra analyser om 

marknadsutveckling och trender som köps in från analyshus som exempelvis IDC, Gartner, 

Context med flera. De olika rapporterna täcker in olika affärssegment och ger olika nivåer 

av detaljer och genom att använda flera olika rapporter går det att kontrollera om bilden 

stämmer och om datat är tillförlitligt säger respondent D. När strategiska beslut ska tas som 

har en stor påverkan i framtiden har resurser en stor inverkan på beslutet och det kan 

variera från gång till gång på vilka förutsättningar som ges för sådana belsut av 

organisationen som sådan menar respondent D.  
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Om det är så att att någon vill prova något som går utanför företagets strategi menar 

respondent D att det är förenat med stor risk att frångå företagets övergripande strategi. På 

företaget respondent D arbetar för berättar han att även om risktagande premieras i 

företaget gäller det så kallat informerat risktagande. Det vill säga att en ny idé måste 

förankras uppåt i organisationen. Dock kan ett lyckosamt strategiskifte påkalla stor 

uppmärksamhet i organisationen och för den enskilde individen därför gäller det att förstå 

vad som står på spel och vilka förutsättningar det finns menar respondent D.  

 

Det beror på situationen. Det gäller att förstå vad du har för spelbok. 

 

Resurser överlag är intressant menar respondent D eftersom det i regel redan är fullt upp 

med arbete betyder det att något annat måste tas bort. Respondent D arbetar enligt en metod 

som alla på företaget använder för att göra den här bedömningen som kallas ZBB, zero 

below budget på engelska. Detta är en process som sker kontinuerligt och respondent D 

berättar att den används inom företaget på möten på alla nivåer och av de flesta anställda. 

Den går ut på lista upp alla arbetsuppgifter därefter sätta de i relation till olika resurs och 

prestandafaktorer som effektivitet, tid, resurser, ROI därefter så dras en linje mellan för vad 

som ska göras och vad som inte kan göras. Denna metod skiljer sig mot vanligt 

budgetförfarande som oftast annars betyder små justeringar baserat på det föregående årets 

budget.  

 

På frågan hur strategiverktyg kan komma till användning intern i organisationen berättar 

respondent D att de används för att kommunicera strategin både uppåt och nedåt i 

organistionen. ”Strategiverktyg används både för att förklara för andra uppnåt och nedåt 

vad man har avsikter att försöka åstadkomma.” Det är centralt att kunna kommunicera vad 

företaget vill och därigenom motivera medarbeterna säger respondent D. ”Man ska aldrig 

underskatta energin som finns i ett motiverat team.” 

 

4.5 Intervju E – Strategisk produktchef 
Intervju E genomfördes den 6 januari på eftermiddagen på ett café, intervjun kunde 

genomföras ostört enligt avtalad tid i 45 minuter. Respondent E arbetar idag som som 

strategisk produktchef och leder produktutvecklingsarbetet och marknadsstrategierna för 

den produkten han är ansvarig för. Respondent E började sin karriär som trainee och har 

tidigare innehaft roller som linjeprojektledare, projektledare och key account manager i 

USA för en stor kund.  

 

Respondentens syn på strategi 

Respondent E menar att strategiarbete kan innefatta olika nivåer av strategiarbete och ingå i 

det mesta. Ett exempel som respondent E ger är att även i ett rullande band produktion där 

det mesta är förutbestämt går det även där att lägga upp en strategi för hur arbetet ska 

skötas i olika moment och så vidare. Även i vardagen och livet kan det handla att att lägga 

upp en strategi för att söka jobb eller ett träningsschema. Respondent E menar att varje 

gång du funderar över att göra någonting längre fram har du ofta en idé om hur det ska gå 

till. Däremot varierar behovet av information och tiden att ta ett beslut beroende på risk, 

insats och andra påverkansfaktorer.  
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I respondentens roll som strategisk produktchef utgör en stor del av det strategiarbetet av att 

sätta en roadmap. Respondent E säger att det svåra i arbetet är att bedöma hur produkterna 

ska fasas in och när för kunderna, produktionen och mot konkurrenterna. Respondent E 

beskriver att strategi är väldigt mycket vad man ska göra och inte ska göra och i vilken 

ordning saker och ting ska genomföras. För att avgöra detta menar respondenten att det är 

en kombination av erfarenhet, data, kunskap och strategiteori som påverkar besluten. 

Respondent E beskriver att för honom är en plan mer detaljerad och går att koppla till en 

tidslinje. Det som skiljer mot en strategi är att den behöver information utifrån och en 

förståelse hur man ska en position på marknaden och hur ska man vinna mot 

konkurrenterna. Respondent E beskriver att företaget har uppsatta mål som de vill uppnå 

och strategin är hur de ska nå de uppsatta målen. Strategin innefattar också en väldigt 

översiktlig plan om vad man ska göra också. Men i huvudsak handlar det om att välja vad 

man ska göra och inte ska göra. Det finns oftast väldigt många bra idéer, men det går inte 

att göra allt samtidigt. Det är det svåra att välja ut vad som ska göras  

 

Respondentens och organisationens strategiarbete 

Respondent E anser att verktygens roll är att de ska vara behjälplig i beslutsprocessen för 

att ta ett så informativt och grundat beslut som möjligt på tillgänlig informationen vid den 

givna tidpunkten. Eftersom ingen kan vara säker på vad som sker i framtiden gäller det att 

ta in så mycket information som möjligt som verkar rimligt att stödja det mot. De stora 

strategiska besluten kräver väldigt mycket information och den hämtas in både från interna 

och externa organisationer. Det kan omfatta redan färdiga analyser men till största del 

rådata. I det här arbetet nämner respondenten att Porters 5-krafter används för att bedöma 

hur företags position ser ut på marknaden i förhållande till den externa miljön. Som 

produktchef och för företaget kan det innebära hur resursfördelningen ska ske och om 

någon tjänst ska outsourcas eller liknande. På frågan om respondent E använder några 

hjälpmedel, stöd, samla information vid de svåra besluten svarar respondent E.  

 

Det finns olika centrala organisationer. Många av de stora strategiska beslute 

kräver väldigt mycket information, både internt och externt.  

 

Respondent E säger att generellt i denna process används en hel del verktyg och metoder 

beroende på vad som krävs men att det varierar beroende på situation. Vissa av verktygen 

används oftare än andra för vissa situationer. Respondent E menar att verktygen finns 

ständigt närvarande och ingår i någon slags övergripande metod för att ta strategiska beslut, 

lean six sigma kommer exempelvis på tal men kan inte explicit kopplas till det 

huvudsakliga strategiarbetet. Företaget respondent E arbetar för har en uppsättning vanliga 

verktyg som de använder men det kan respondent E inte uppge vad det består av exakt men 

kan bekräfta att det inbegriper några av de mest vanliga strategiverktygen såsom Porters 5-

krafter. 

 

Respondentens användning av strategiverktyg 

Respondent E säger att han använder strategiverktyg regelbundet där det huvudsakliga 

syftet med dem är att hjälpa till att ta rätt beslut. Ett sådant tillfälle säger respondent E är 

när han önskar få olika infallsvinklar på samma på problem för att styrka upp det eller 
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försäkra sig om att det inte är några särskilda risker som har missats. Respondent E säger 

att det är möjligt att verktygen kommer lite i skymundan och får lite för uppmärksamhet för 

det är inte något respondent E tänker på särskilt medvetet förutom vid särskilt tunga beslut. 

Verktygen har olika funktioner för respondent E men det är snarare metoder och processer 

som är viktiga för respondent E och har en syn där dessa skiljs åt mot strategiverktyg.  

 

4.6 Intervju F – Global försäljningschef  
Intervju F genomfördes måndagen den 10 Januari 2012 klockan 13:30. Intervjun pågick 

enligt avtalad tid i 45 minuter. Respondent F arbetar idag som global försäljningschef vilket 

innebär att respondenten ansvarar för en strategiskt viktig kund med världsomspännande 

verksamhet som sträcker sig över flera produktområden. Respondent F har lång erfarenhet 

av pc-branschen och har arbetat såväl hos pc-tillverkare som distributörer i olika roller. 

Respondentens nätverk i branschen är omfattande och flera av respondents gamla kollegor 

arbetar i absolut högsta ledningen på regional nivå i många av de största företagen i 

branschen. 

 

Respondentens syn på strategi 

På frågan vad respondent F har för syn på strategi beskriver respondenten en liknande syn 

som de övriga respondenterna om att det handlar om att ”ta en färdriktning för var 

företaget ska stå om några år.” En detalj som skiljer sig mot de övriga respondenternas 

beskrivningar är att när strategin väl är bestämd är det fortfarande mycket detaljinformation 

som saknas menar Respondent F. Det har även de andra respondenterna antytt men har 

oftast menat på att strategi är svar på hur något ska uppnås, det vill säga ge tydliga svar. 

Respondent F är mer rak som säger att när strategin väl är bestämd saknas mycket 

information fortfarande. Här nämner respondenten att det handlar fler nivåer av strategival 

ju mer information som blir känd. Respondent F säger ”Det finns en massa strategival du 

gör, det påverkar vad du senare behöver göra.” Inför exempelvis en affär kommer det till 

ett stadie i processen där respondent F menar att han måste ta ett aktivt val för hur affären 

ska vinnas. Det kan exempelvis vara att försöka att vinna direkt eller att försöka 

samexistera med konkurrenter.  

 

Respondentens och organisationens strategiarbete 

Respondent F menar att genom att strategin är formulerad kan arbetet gå vidare med att 

samla in relevant information och göra en ännu djupare analys om vilka strategival som 

behöver göras därefter. Vid det läget handlar det om prioriteringar, respondent F säger att 

”allt handlar om prioriteringar” om vad som ska göras och inte göras och det bestäms 

utifrån en ordentlig analys. I den analysen är vikten av branschförståelse central menar 

respondent F och betonar vikten av att förstå affärsdynamiken och hur värde adderas i 

värdekedjan. Respondent F menar att det är viktigt för att förstå sin egen roll, förstå sitt 

bolags roll och även kundens roll. Innebörden är att kunna förstå var värdet adderas för att 

kunna matcha erbjudanden till sina kunder. Respondent F menar att även om det finns 

teorier som beskriver dynamiken generellt är de fortfarande inte är applicerbara fullt ut i 

verkligheten utan en bra industriförståelse. Respondent F menar att bara för att det ser ut 

som att det går att förstå genom att det är samma finansiella termer betyder det inte att det 

är samma måttstock och på samma ställe där man hittar hävstänger i olika industrier.  
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Industriförståelse är vad det här handlar om egentligen. Vad är dynamiken. Om 

jag har läst en MBA och tror att jag förstår all affärsdynamik som finns i 

exempelvis telekom- eller bensinindustrin för att det är samma finansiella termer 

du använder är du fel ute. Det kan vara en helt annan måttstock där du hittar 

hävstånger. 

 

Respondent F förklarar att han menar att det strategiska tänkandet utvecklas allt eftersom 

och blir mer och mer precist. Att det gäller att förstå vad som driver de aktörer som utgör 

branschen. Varför saker och ting ser ut som de gör i just den industrin. Varför vissa företag 

har ett visst beteende. Det går att läsa sig till en viss förståelse för de dynamiska 

processerna men det bygger i förlängningen på kumulativ intelligens precis som 

forskningen och syftar till den här studien. Eftersom samtliga respondenter har pratat 

väldigt mycket om att samla in information på olika sätt frågar jag respondent F varför det 

verkar som organisationer är så informationskrävande svarar respondent F ”Du måste ju be 

om lov om att göra saker.” vilket syftar till att beslut måste kunna stärkas upp av fakta och 

rationalitet.  

 

Respondentens användning av strategiverktyg 

På frågan hur verktygen används, och om det kan vara någon skillnad hur de används 

extern kontra internt börjar respondent F med att beskriva hur det kan se ut i 

försäljningsprocessen. Det är tre verktyg som respondent F menar används mest i hans 

team, de förkortas SWOT, PBS och OSIR. Respondent F inleder med att berätta om arbetet 

med SWOT som används för att kartlägga möjligheter och hot i en kommande 

affärsmöjlighet, där svagheter och styrkor analyseras i exempelvis en potentiell affär.  

 

En SWOT kräver väldigt mycket självrannsakelse... Du måste vara väldigt ärlig 

när du gör din SWOT. 

 

Respondent F menar att den är väldigt enkel att göra, men att det är lätt att förstärka någon 

av faktorerna vilket kan ge stora konsekvenser. Därför är det viktigt att vara väldigt ärlig 

mot sig själv och andra för att balansera den på rätt sätt. I den processen belyser 

respondenten vikten av förståelse för var och hur värde skapas för att kunna hitta 

matchningar i erbjudanden och önskningar då stora företag ofta har en fastslagen idé om 

vad deras önskningar och erbjudanden är. Det ställer höga krav på den som gör analysen att 

förstå den dynamiken för att vinna affären. Ett annat verktyg som respondent F och hans 

team arbetar mycket med Power Based Selling (PBS) vilket handlar om att skapa en 

förståelse för vilka personer eller vilken person i en organisation som är inflytelserik på 

olika sätt och vilken agenda som ska drivas med de personerna. Verktyget OSIR är en 

förkortning som står för objective, status, issue och recommendation, detta är ett sätt att 

skriva en statusrapport på ett problem eller en affärsmöjlighet för vidare eskalering upp i 

organisationen. Den används av respondent F och av andra inom företaget för att på ett 

strukturerat och ett enkelt sätt kunna kommunicera situationer som behöver snabb 

återkoppling internt. 
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5 Analys  
Den här analysen följer samma struktur som empirin i den mån det är möjligt och utgår från 

rubriker som hänrör till studiens delsyften och som analyseras var för sig. Gränserna är inte 

strikta utan då praktikperspektivet har ett förhållande i att studera både det övergripande 

och det lilla i detaljerna innebär det att även den här analysen kommer att pendla mellan 

den överskådliga helheten och detaljerna (Whittington, 2006, s. 615). Det kommer att synas 

genom att analysen pendlar mellan övergripande frågor om strategi till smalare frågor om 

användning av strategiverktyg. Varje analysdel syftar till att ge en insikt i varje P i 3P-

ramverket. Det första delsyftet betraktar praktikernas syn på strategi och strategiverktyg.  

Det andra delsyftet studerar praxis påverkan på praktikern medan det tredje delsyftet syftar 

till att studera praktik.  

 

Analysen inleds med en bakgrundsanalys om vad det är för typ av strategiarbetet som sker 

på regional- och mellanchefsnivå. Detta bör inte ses som ett eget syfte med studien men 

eftersom studien förutsätter en viss grad av inflytande på strategin från regionalt håll bör 

det åtminstone redovisas vad som framkomit i materialinsamlingen då det kan ge en viss 

insikt i implikationerna för studiens slutsatser som helhet.  

 

5.1 Strategiarbete på regional- och mellanchefsnivå 
Johnson et al. (2003, s. 515) pekade på tre trender som tyder på att strategiarbetet sker allt 

mer ute i regionerna vilket även Grants (2003, s. 515) forskningsresultat stödjer. Den här 

studien kan bekräfta att det regionala inflytadet har ökat de senaste åren. Respondent A  och 

C beskriver att det själva varit delaktiga i en process där de på nära håll har sett hur 

besluten har flyttats längre ut i organisationen med ökat ansvar för att sätta strategin och 

utforma den vilket överrensstämmer med Grant (2003, s. 515) resultat om ökad 

decentralicering.  

 

Intervjumaterialet visar att alla respondenter är delaktiga i strategiarbetet på olika sätt i 

respektive organisation. Graden av respondenternas delaktighet och inverkan på 

strategiarbetet skiljer sig dock beroende på vilken organisationsstrategisk nivå som menas 

(Bengtsson & Skärvad, 2011, s. 17-18; Johnson et al., 2008, s. 7). Personer i ledande 

positioner i pc-branschen i Sverige är i huvudsak delaktiga i affärsområdesstrategi och 

mindre delaktiga i koncernstrategin vilket Johnson et al. (2008, s. 563) menar 

överrensstämmer med hur det oftast är för mellanchefer.  

 

Respondenterna säger att de fyller en viktig funktion genom att påtala och förklara hur 

utvecklingen går i regionen och att det är något som pågår kontinerligt. Påverkan på 

koncernstrategin sker genom mer isolerade aktiviteter. Framförallt sker det genom 

regelbundna aktiviteter oftast i olika typer av interna möten och work-shops som sker flera 

gånger per år där strategiska frågor diskuteras och möjlighet att påverka finns. Dessutom 

genomförs digitala enkäter eller övningar proaktivt men det finns även 

kommunikationskanaler för att ge feedback direkt tillbaka till organisationen reaktivt. 

Dessa används bara ibland vid särskilda tillfällen visar  intervjumaterialet eftersom när 



Analys 

 

 

63 

 

strategin väl är bestämd så finns det ett starkt fokus på en regionsnivå att leverera de 

fastställda målen. Vikten av att kunna ställa sig bakom strategin återkommer flera av 

respondenterna till. Respondent C menar att strategin är så pass stark att om en en person 

inte att den kan stå bakom den måste den nog sluta sin tjänst.  

 

Johnson et al. (2008, s. 563) menar att mellanchefer enligt traditionell strategilitteratur inte 

engageras i strategin därför att de anses vara för involverade i den dagliga verksamheten. 

På sätt och vis överrensstämmer det med intervjumaterialet i fråga om koncernstrategin där 

påverkan är mer avlägsen och indirekt, emellertid är den strategisk påverkan ganska stor 

när det kommer till affärsområdesstrategin då respondenterna ger flera exempel som visar 

på direkt inflytande över strategin kopplat till exempelvis konkurrens- och 

marknadsaspekter vilket är typiska kännetecken för affärsområdesstrategin (Bengtsson & 

Skärvad, 2011, s. 17-18; Johnson et al., 2008, s. 7). Exempelvis är respondenterna delaktiga 

i produktval, produkternas utformning, resursfördelning, kampanjutformning och prisbild 

för att möta den regionala konkurrensen.  

 

Det är viktigt att det finns en stark länk mellan koncernsstrategin och affärsområdes-

strategin framhåller samtliga respondenter. Respondent A menar att strategiverktygen 

spelar en viktig roll i detta och särskilt i kommunikationen mellan företagsledningen och 

regionerna. Detta stämmer med Spee & Jarzabkowski (2009, s. 223) forskning på 

strategiverktyg som gränsöverskridande objekt och Jarzabkowski & Kaplan (2008, s. 5) 

forskning på att strategiverktyg ofta syftar till att kommunicera. Trots att mer strategiarbete 

sker ute i regionerna menar respondent C att grunden för regionernas möjlighet att påverka 

strategin sätts av företagsledningen. Avgörande för hur strategin utformas beror på 

ledningens benägenhet att lyssna och vara lyhörda om marknadens förutsättningar samt 

skapa strukturer för att ta in den informationen.  

5.2 Praktikernas strategisyn och dess påverkan på strategiverktyg 
Det råder en samstämmig syn i intervjumaterialet på vad strategi är och vad som menas 

med strategi. För samtliga respondenter är strategi en riktning i framtiden nära kopplat till 

ett mål eller en vision. Exempelvis säger respondent A att ”Jag tycker att strategi är en 

inriktning, en idé om vad man ska göra”, ett annat exempel är respondent F som säger att: 

”Strategi är färdriktning – det är det här hållet vi måste gå”. Båda dessa beskrivningar 

stämmer bra överrens med den definitionen i den här studien av strategi. En iaktagelse som 

görs vid båda dessa uttalande är att de båda poängterar ”man” och ”vi” vilket kan tolkas 

vara uttryck om att strategi är något som utarbetas och formas tillsammans med andra 

människor i en organisation. Att det går väldigt snabbt och det hela tiden gäller att vara på 

tårna poängterar respondent C och B. Det verkar också finnas en utmärkande måldrivenhet 

och orsaken till det svarar respondenterna beror på att de är börsnoterade bolag som drivs 

av särskilda ägarintressen vilket fångar in andra delen av definitionen som används i den 

här studien.  

 

Strategi är sociala aktiviter som sätter riktningen eller omfattning av en 

organisation på lång sikt, för att uppnå fördelar i en föränderlig miljö genom 

fördelning av resurser och kompetens, med målsättningen att uppfylla 

intressenternas förväntningar. (Studiens definition av strategi)  
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Trots att litteraturen framhåller att strategi och vision hänger ihop betonas visionens 

betydelse väldigt mycket av samtliga respondenter. Varje gång respondenterna ombeds att 

beskriva vad strategi innebär för dem börjar beskrivningen med visionen. Exempelvis 

beskriver respondent C att för honom betyder: ”Vision och strategi hör ihop. Vision är en 

viktig del av strategin.” Respondent D säger:” Visionen är ställd på så en hög nivå. Vet 

man svaret på den är det en strategi.” En möjlig delförklaring till detta är att 

respondenterna är mer operationellt målorienterade och därav extra mottagliga för 

visionens målorientering. Eller går det även att koppla ihop med det interna synsättet, 

resursbaserade synsättet där visionen anses väldigt centralt (jfr. appendix D). 

Respondenterna menar att synen på strategi är hur någonting ska göras för att uppnå målen 

vilket stämmer bra med den traditionella betydelsen av strategi (Bengtsson & Skärvad, 

2001, s. 11; 2011, s.15) Däremot används strategiverktygen inte endast för att ge ett visst 

utfall eller en beskrivning hur något ska gå till. Utan verktygen används snarare flexibelt till 

flera olika syften beroende på kontext vilket bekräftar tidigare studier som kommit fram till 

samma resultat (Stenfors et al., 2007, s. 933 ; Jarzabkowski & Kaplan, 2008, s. 5) Även om 

respondenterna hamnar i beskrivningar av strategi som hur något ska uppnås tolkas det inte 

vara innebörden av strategi, utan snarare vara en riktning. Problemet med ordet hur är att 

det kan få en innebörd av att ge några definitiva svar vilket respondenterna är högst 

medvetna om att det inte går att ge om framtiden.  

 

Intervjumaterialet visar på att synen på strategi varierar beroende på vilken detaljnivå av 

strategin som avses. Respondenter beskriver att strategi ingår i en form av en hierarki med 

olika subnivåer där huvudkomponenterna är visionen, strategier och planer. Visionen är 

väldigt högt uppställd och abstrakt men ändå tydlig. Desto djupare ner i hierarkin man letar 

sig ökar detaljgraden. Respondent E beskriver till exempel att skillnaden mellan en plan 

och en strategi är att i en plan går det att utstaka ett händelseförlopp på en tidslinje medan 

att det inte går göra för en strategi på samma sätt. Sedan kräver olika beslut olika typer av 

strategier menar respondent F då efter varje val leder till fler strategiska val i en pågående 

process. Detta betyder att strategiverktygen måste ses som dynamiska trots att de är statiska 

i sin form och kan därmed också förklara till viss del hur det kommer sig att äldre mer 

”statiska” strategiverktyg fortfarande används av praktiker (Rigby & Bilodeau, 2007, 2005; 

Stenfors et al., 2007, 934). 

 

Att strategi är en pågående process stämmer väl överrens med Mintzbergs (1998)  

processinriktade synsätt på strategi (Whittington, 2001, s. 15) dock inte med den etablerade 

strategiprocessen. Respondent E menar också att strategi är något vi alla människor 

engageras i på ett eller annat sätt och är något grundläggande i samhället. Detta sätt att se 

på strategi stämmer bra överrens med Whittington (2011, s. 183) utgångspunkt att 

strategiforskning bör betrakta strategi som något fundamentalt i samhället istället för något 

som är isolerat till företagsekonomiska händelser. Genom att acceptera detta synsätt ger det 

samtidigt konsekvenser för användning av strategiverktygen eftersom de då lätt anses för 

enkla och otillräckliga att på egen hand ge fullständigt analysstöd påpekar respondent C 

och respondent E. Konsekvenserna av detta resonemang är att det krävs att det används 

flera verktyg parallellt om det ska göras en seriös analys vilket bekräftas av både 

respondenter och mätningar (Rigby & Bilodeau, 2007, s. 10). 
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Precis som Bengtsson & Skrävad (2001, s.11) säger visar materialet att strategi inte endast 

handlar om hur företaget uppnår sitt mål utan innefattar allt mer. Mintzberg et al. (1998) 

pekade på att strategi behövs för samordning av resurser, fokusering på rätt saker, för att 

definiera organisationen så att den förstår vad som är unikt med den. Samtliga delar av 

detta kan bekräftas i den här studien. Ur intervjumaterial går det att se att strategi för 

respondenterna handlar om att organisera företaget för att uppnå målen och där är 

medarbetarna en viktigt del i det arbetet. Respondenterna lyfter fram att strategi handlar om 

att få organisationen att sträva åt samma håll. Exempelvis säger respondent C att strategi 

handlar om ”ena många människor”. Det handlar om att göra strategin kommunicerbar och 

hantera information inom företaget. Respondent B menar att det strategin behöver vara 

väldigt enkel och kunna förstås i alla kulturer för att kunna kommuniceras vilket gör att 

stora säljmål och fokus på vissa produktområden oftast används som övergripande 

strategier.  

 

Respondent B utmärker sig genom att poängtera att snabbhet är viktigare än långsamma 

strategiska processer. De övriga respondenterna menar snarare att det råder ett ständigt högt 

tempo som generellt har ökat de senare åren. Respondent C ger sin syn på marknaden och 

säger att”Det har gått fortare än vad många hade trott i branschen.” vilket stämmer med 

Farjoun (2007, s. 197) om att tempot blir allt högre. Respondent B menar att anledningen 

till att det är fokus på att agera snabbt beror på att han arbetar för ett asiatiskt bolag då 

asiatiska bolag är kända för att just fokusera på snabbhet. Nackdelen med detta menar 

respondenten kan påverka tålamodet och uthålligheten. Oavsett om det är ett asiatiskt bolag 

så stämmer det in att snabbhet är en av många konkurrensfördelar i strategiarbetet som 

blivit allt viktigare att ta hänsyn till (Herrmann, 2005, s. 122). Konsekvenserna av snabbhet 

verkar utifrån intervjumaterialet leda till att organisationen snarare går över till en lärande- 

och anpassande organisation där feedbacksystem är viktigare än att på förhand analysera 

sig fram till beslut. 

 

I intervjumaterialet framgår det  generellt att strategiarbetet är väldigt informationsintensivt 

och att det finns ett samband med ju större risk och insats det är i ett beslut desto mer 

information kräver beslutet menar bland annat respondent E, samtidigt när mer information 

krävs verkar det indirekt betyda att verktygen framträder allt tydligare. Enligt Whittington 

(2001, s. 99) och March (2006, s. 201) är detta inte något nytt och menar att eftersom en 

organisation inte har någon egen kollektiv intelligens måste den hela tiden samla in 

information. Respondenterna beskriver att de hämtar in information både internt och externt 

för att stödja analysen i strategiarbetet. Strategi behöver information utifrån för att hur en 

position ska intas på marknaden menar respondent E. Detta sätt att uttrycka sig indikerar ett 

externt synsätt och stämmer in på på flera av respondenterna som säger att de tar stöd av 

externa analyshus och köper in marknadsrapporter och rådata presenterade i excelfiler som 

senare ligger till grund för att bedöma sin position i förhållande till konkurrenternas. 

Överlag framstår strategiarbetet som väldigt informationsdrivet och det kan lätt tolkas som 

att bara det finns tillräckligt med information så går det att ta rätt beslut. En sådan 

uppfattning om att strategins förutsättningar är kontrollerbara är också typiskt det externa 

synsättet (Whittington, 2001, s. 37). Emellertid så är det inte riktigt så respondenterna ser 

det heller utan snarare handlar det om att ta det bästa beslutet baserat på den tillgänliga 

informationen vid varje given tidpunkt och desto större risk ett beslut innefattar ju mer 
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information tenderar det att kräva. Andra observationer som talar för ett externt synsätt är 

att flera av respondenterna lägger en tonvikt på omvärldsanalys och externa faktorer som 

prissättning och kostnadsstruktur men även vissa ordval indikerar detta. Det interna 

synsättet som lägger tonvikt på medarbetare och vision framhålls också som centralt när 

respondenterna beskriver sin syn på strategi. Just i den här studien framgår det inte särskilt 

tydligt men respondent B pekar på att allianser och samarbeten är väldigt viktiga i 

branschen, vilket jag utifrån min erfarenhet från branschen kan bekräfta är viktigt rent 

generellt. Till exempel att aktörerna behöver komma överrens om olika 

elektronikstandarder och tillverkningsstandarder av den anledningen att flera pc-tillverkare 

anlitar samma underleverantörer. Detta tyder på att det dynamiska synsättet har en central 

roll, respondenterna menar att omprövning och utvärdering är något som sker konstant helt 

naturlig och att även om verktyg är statiska i sin karaktär används de dynamiskt för att se 

förändring över tid.  

 

Sammantaget verkar det bästa sättet att beskriva pc-branschen syn på strategi som att det 

har ett komplext synsätt då det bäst beskriver en kombination av dessa synsätt. Det baseras 

också på att ett komplext synsätt enligt teorin beskrivs lägga tonvikt på 

anpassningsförmågan och för att möjliggöra anpassning behöver organisationer fånga upp 

information och återföra den i organisationen samt agera på den (Jarzabkowski & Wilson, 

2006, s. 356). Det är tydligt att det råder en informationsintensivitet i strategiarbetet och det 

enkla exemplet är att samtliga företag köper in externa rapporter. Däremot har det inom det 

komplexa synsättet inte utvecklats några särskilda verktyg därför att synen på 

organisationer är att de är icke-linjära och består istället av nätverk av aktörer som man 

måste ta hänsyn till. Den praktiska konsekvensen av detta är att det leder till att flera 

strategiverktyg används parallellt för att ge ett så fullständigt underlag som möjligt 

samtidigt som det finns stor risk att göra felbedömningar då de inte kan hantera den 

komplexa miljön egentligen, därför värdesätts praktikernas kunskap och erfarenhet som den 

viktigaste tillgången för ett framgångsrikt strategiarbete på regional nivå. 

5.3 Praxis påverkan på användning av strategiverktyg 
Den här delen av analysen intresserar sig för hur förutsättningarna i en organisation till 

strategiarbete påverkar hur praktiker använder strategiverktyg. Det vanligaste sättet att se 

på hur strategi formuleras och utvecklas i en organisation är att utgå från strategiprocessen 

där strategin arbetas fram enligt ett antal steg. För att inte begränsa sig till att endast 

betrakta verkligheten på det sättet har den här studien valt att utgå från vad Bengtsson & 

Skärvad (2001) beskriver är fyra olika vägar till att formulera en företagsstrategi. Det 

strategiska tänkandet, det strategiska planerandet, strategisk beredskap & beslutskraft och 

organisatorisk inlärning.  

 

Strategiskt tänkande: Det innebär att strategin baseras på en intuitiv känsla som rymmer 

kreativa tankegångar och entreprenörsliknande insikter och därefter formar strategin 

(Bengtsson & Skärvad, 2001; 2011, s. 20) Respondent A belyser att verktygen har en roll i 

att fånga in kreativa idéer på papper för att senare kunna diskutera dem med andra och få 

feedback på idéer. På så vis har alltså verktygen en funktion att fånga in kreativa idéer men 

det är svårt att kunna urtyda någon mer omfattande struktur. Det är också svårt att gradera 

vilken nivå av strategiska tänkandet som menas då strategi ofta sägs baseras på en form av 
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intiutiv förmåga (Johnson et al., 2008, s. 11) Ett exempel på att intiutiva beslut förtäcks 

med rationella argument är när respondent C säger ”Strategin ligger fast. Omprioriteringar 

görs i planen för att överträffa de strategiska målen. Det görs väldig mycket på BI data och 

beror väldigt mycket på vilken metod man tittar på. BI data driver andra beslut. Den 

validerar magkänslebeslut.” Detta visar på att grunden i den strategiska tanken är mer 

kreativ och intuitiv men att den sedan förmedlas enligt de etablerade och rationella 

strukturerna. Det går att dra paralleller till strategins utveckling i företagens begynnelse och 

när ”strategin” fanns hos den som ägde företaget och sedan när beslutsfattande spriddes i 

organisationen behövdes företagspolicys för att strukturera beslutsprocessen. I grunden 

visar det att än idag är väldigt likt mot hur det var i företagandets begynnelse där kunskap, 

erfarenhet och förståelse om företagets förutsättningar och omgivning var avgörande 

(Johnson et al., 2008, s. 11). Det kreativa och intuitiva strategiska tänkandet premieras olika 

bland de undersökta företagen. Respondent B säger att de har en bra förståelse från 

huvudkontoret att de måste lokalanpassa sina strategier och har en stor frihet i anpassa 

strategin och i det arbetet används strategiverktyg i väldigt liten utsträckning. Istället är det 

praktikernas kunskap och erfarenhet är analyser baseras på. Det verkar inte vara så i lika 

stor utsträckning bland de övriga förutom respondent D som lyfter fram att företaget han 

arbetar för premierar informerat risktagande vilket indikerar att de åtminstone önskar någon 

form av eget strategiska tänkande. Hurvida något av företagen faktiskt har utrymme för 

detta är svårt att uttolka då hela det strategiska arbetet verkar överskuggas av ett mer 

strategisk planerande förhållningssätt.  

 

Samtidigt som flera indikationer pekar på att intuitivt strategiskt tänkandet sker kommer 

också från samma personer starka indikationer att den feedback som skickas och beslut som 

tas baseras på ett strukturerat sätt uppbackat av handfasta värden som försäljningsstatistik. 

Det är ett återkommande tema i materialet att det är viktigt med erfarenhet och förståelse 

för branschdynamiken. Det strategiska arbetet är i vissa fall helt beroende på individens 

erfarenhet och kunskap. Ett exempel på det är när respondent F säger att: 

”Industriförståelse är vad det här handlar om egentligen. Vad är dynamiken. Om jag har 

läst en MBA och tror att jag förstår all affärsdynamik som finns i exempelvis telekom eller 

bensinindustrin för att det är samma finansiella termer du använder är du fel ute. Det kan 

vara en helt annan måttstock där du hittar hävstånger.” Strategiverktygen har en funktion 

att strukturera tänkandet om det saknas erfarenhet eller kunskap menar respondent B eller 

för kommunikation av idéer menar respondent A vilket är två av tre syften med att använda 

strategiverktyg enligt Jarzabkowski & Kaplans (2008, s. 5) forskning.  

 

Strategisk beredskap och beslutskraft: Innebär att strategin formuleras och baseras utifrån 

hur väl organisationen är förbered att nyttja möjligheter eller bemöta faror som dyker upp. 

(Bengtsson & Skärvad, 2001; 2011, s. 20) Det finns ett par exempel som tyder på att den 

strategiska beredskapen är förhållandevis hög bland de studerade företagen. I 

intervjumaterialet så återkommer det att företagen ständigt omprövar sin ställning och att 

eftersom de är börsnoterade bolag så sker det naturligt en fullständig genomlysning av 

strategin flera gånger per år. Ett annat exempel är respondent C som beskriver hur sitt 

företag relativt nyligen gjorde en global omstrukturering av organisationen för att kunna 

ställa om snabbare vilket visar på att detta är något som tas på allvar. ”väldigt snabba 

svägningar och den kraft de kommer med.” Respondent B lägger stor vikt vid att reagera 
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snabbt och med kraft när möjligheter dyker upp. Han säger även att det är utmärkande för 

asiatiska bolag att tänka så. ”Om man tittar på konkurrenterna går det mycket snabbare än 

för dem. Just det här jag sa, att man vill vara först. Det genomsyrar hela organisationen. 

Att vi ska vara först. Ta mark snabbt när någonting är nytt. Man hugger mycket 

aggressivare. Asiatiska företag ser marknaden som ett slagfält.” Företags B fokus på 

regional beslutskraft och en kultur som tillåter lokal anpassning samt direkt feedback på 

produkter visar på en hög strategiska beredskap där verktygen spelar en mindre aktiv roll.  

 

En annan aspekt i materialet som visar att den strategiska beredskapen generellt är ganska 

hög är de stora mängder försäljnings- och marknadsstatistik som köps in från dem externa 

analyshusen. Detta visar att aktörerna följer utvecklingen noggrant och sin ställning mot 

konkurrenterna. Information om marknaden köps in och sätts in i olika verktyg för att förstå 

konsekvenserna av olika beslut och det handlar snarare om organisationens struktur och hur 

beslutsfattandet sker än om strategiverktygen. Strategiverktygen utgör främst en mall för 

analys och för att kommunicera utfallet av dessa.  

 

Organisatorisk inlärning: Strategi baseras på en ständig inlärning i organisationen. 

Lyckade projekt tas vidare upp och sprids i organiationen. Misslyckade projekt analyseras 

noggrant för att de inte ska upprepas. (Bengtsson & Skärvad, 2001; 2011, s. 20)  

Intervjumaterial visar att det finns en generellt positiv inställning på pc-branschen förmåga 

att ställa om och lära sig. Det verkar vara rotat i alla företag att arbeta med att återföra 

framgångsrika projekt enligt så kallade (best-practices, best cases, best known methods). 

Samtliga respondenter säger att de har årliga konferenser där framgångsrika aktiviteter 

delas internt, respondent B åker på en sådan bara några två dagar efter intervjun. En annan 

aspekt som blir allt viktigare är förstå kundens kunds behov menar respondent C. Det syns 

bland annat genom att de bjuder in sina kunder och deras respektive kunder till konferenser 

där företagets anställda får höra dem beskriva sitt arbete och deras behov för att alla 

anställda ska lära sig och förstå . Respondent C: ”Det är nästan veckovis som man tar upp 

något som sker i omvärlden och bedömer hur det påverkar företaget.” vilket även 

respondent B håller med om och menar att de feedbackar hela tiden. Respondent A menar 

att: ”Det är väldigt svårt att göra en jämförelse med andra branscher. Det branschen är 

väldigt duktiga på är att kommunicera ut strategin. Och att exekvera på den. Så att den når 

ut till alla. Och där finns det en väldig mognad i branschen.”. När respondent A beskrev en 

omorganisering hon hade varit med om menar hon att det visar på att organisationen var 

mottaglig för ett lärande då ett delsyfte med omorganiseringen var att både ledningsgruppen 

skulle bli lyhördare men också att delaktigheten i organisationen skulle öka. Den generella 

tolkningen av detta är att det strategiska lärandet försöker vara högt men att det varierar 

mellan organisationerna. Det är via strategiska work-shops som större strategiomställningar 

diskuteras och genom regelbundna telefonkonferenser delas mer aktivitetsbaserade 

händelser. Viljan att organisationen ska lära sig finns ändå där vilket tyder att det eftersöks 

en viss anpassningsbarhet generellt. En viktig aspekt på denna punkt är att det den här 

studien har studerat marknadsorganisationer och dessa kan förväntas vara mer 

anpassningsbara efter vad som händer på marknaden och möjligtvis inte fullständigt 

representativt mot en utvecklingsavdelning.  
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Strategiskt planerande: Det syftar till att strategin formuleras ur en formell lägesanalys 

där strategiverktyg ofta har en central roll för att göra rationella avvägningar av de utfall 

strategiverktygen visar. (Bengtsson & Skärvad, 2001; 2011, s. 20) På frågan hur det 

strategiska arbetet går till svarar respondent C att det börjar med en djupanalys som utgår 

från visionen, och respondent A menar att arbetet med att ta fram en strategi börjar med en 

analys och i den analysen används strategiverktyg medan respondent D menar att 

strategiarbetet inleds med en kommunikation på chefsnivå om att strategin behöver 

diskuteras utifrån vissa aspekter och att detta är pådrivet uppifrån. Det kan vara ett sätt att 

engagera mellanchefsledet och få in värdefull information precis som Johnson (2008, s. 

563) beskriver att allt fler företagsledningar gör. Respondent C är tydlig med att det är 

viktigt att chefsledet står bakom en strategi annars kommer det bli väldigt svårt att 

implementera den. För respondent D inleds det regionala strategimötet med en 

brainstorming och det är något som görs flera gånger per år. Han säger också att de är noga 

med dokumentationen vid varje möte vilket är viktigt för uppföljning och vidare 

kommunikation. Dokumentationen är också viktigt för att kunna gå tillbaka och förklara 

varför man inte valde att göra på ett visst sätt. Efter brainstormingen görs en analys och 

prioritering om vad som ska göras och inte göras, detta stödjs även upp av data från interna 

och externa organisationer. Generellt är det analyshusen som IDC, Gartner, Gfk, Context 

med flera vara de som bistår med marknadsdata och marknadsrapporter och de som utgör 

de huvudsakliga externa källorna. När ett förslag på strategi har utformats skickas förslaget 

vidare för feedback alternativt sker ett aktivt arbete om att förankra den i organisationen.  

 

Det här sättet att beskriva hur en strategi tas fram stämmer in på strategiprocessen då 

intervjumaterialet till en övervägande del beskriver något som bäst liknar en formell proces 

bestående av, analys, strategiformulering och implementering. Den här studien kan även 

bekräfta de syften som strategiverktyg användes till och argumenterar att det är rimligt att 

koppla de tre syften som Jarzabkowski & Kaplan (2008, s. 5) identifierade; ramverk för att 

strukturera problem, ramverk för strukturerad diskussion och motivera intressen till 

strategiprocessen enligt figur 8. I inledningskedet och i analysen är strategiverktyg viktiga 

för problemlösning och utgångspunkt för en strukturera problemen medan under själva 

strategiformuleringen används de snarare som prioriteringsverktyg, där syftet kan vara att 

strukturera diskussionen och driva önskvärda prioriteringar. I genomförandet handlar det 

mestadels om att kommunicera ut strategin. Trots att dessa syften går  att applicera på flera 

steg styrker den empiriska framställningen att de till största del hör hemma enligt dessa steg 

i strategiprocessen.  

 

 

Figur 8. Syften med strategiverktyg applicerade på strategiprocessen.  
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Intervjumaterialet visar på att ofta inleds en formell analys där olika parallella 

strategiverktyg används för att förstå vad det behövs för typ av data och information. 

Förutom vid sådana tillfällen berättar respondent F att hans team använder bland annat ett  

verktyg, PBS, som de fyller i med information om en kunds organisation för att kartlägga 

vem som har ansvar över vad för att inrikta insatser på rätt sätt. Respondent A och E menar 

att strategiverktyg används för att strukturera diskussion, ge infallsvinklar och perspektiv på 

problem. En annan stor aspekt är att sortera information och göra prioriteringar om som 

både respondent E och D vittnar om. Att kommunicera information är också centralt samt 

kunna ge feedback påpekar respondent A. Slutligen trots att strategiverktygen är statiska i 

sin form betraktas de som dynamiska genom att det går att jämföra vid olika tidpunkter och 

se skillnader. Detta visar sig vara en central del av arbetet för personer på ledande 

positioner i en region för att stämma av att det håller samma kurs som övriga företaget.  

 

Det har framkommit i den här studien att strategiprocessen är väldigt informationsdriven 

vilket bekräftar tidigare studier som säger att organisationer ständigt är på jakt efter mer 

information (March, 2006, s. 202). All denna information måste hanteras på olika sätt och i 

den hanteringen verkar strategiverktygen ha en central roll. Därför har det utvecklats en 

informationsdriven strategiprocess. Den här studien argementerar därför att 

strategiverktygen ska betraktas som informationshanterare istället för att kopplas till 

särskilda syften.  Därför ett verktyg kan vara återkommande under olika delar av processen 

och även fylla olika typer funktioner och syften under processen, verktygen är närvarande 

från start till slut i strategiprocessen och har en sammankopplande roll (Spee & 

Jarzabkowski, 2009, s. 223). Det ger även en förklaring till varför strategiverktygen 

betraktas av respondenterna som att de verkar i bakgrunden och inte användas särskilt 

medvetet. Genom att istället titta på hur strategiverktygen används för att hantera 

information har denna tabell byggts upp.   

 
Tabell 2. Strategi som informationshantering. 

Insamling av 

information 

Analys av information Sortera information Kommunicera 

information 

Kontroll av  

information 

 

Syftet med strategiverktyg är:  

Förstå vilken 

information som 

behövs. 

Samla in 

information.   

Problemlösning 

Strukturera diskussion 

Informationsbedömning 

Infallsvinklar 

Kommunicera analys 

Prioritering 

Sortering 

Filtrering 

Urval 

 

Kommunicera strategi 

Få feedback på strategi 

 

 

Statuskontroller 

och uppföljning.  

 

Det framgår att företagens normer och kulturer påverkar användandet av strategiverktyg 

vilket betyder att praxis ger praktiker olika förutsättningar till vilka verktyg som används. 

Exakt i vilken grad eller utsträckning har inte den här studien ämnat till att belysa däremot 

försökt utröna en djupare förståelse för hur praxis påverkar användningen av 
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strategiverktyg. Generellt för alla företag i den här studien är att informationen är 

avgörande för att ta beslut, dock är behovet av information olika i olika skeenden i 

processen. De mer formellt planerande organisationerna önskar mycket information på ett 

tidigt stadium att sätta in i analysen medan företag som arbetar mer med anpassning och 

snabbhet snarare söker information i genomförandefasen, där behovet av att återföra 

feedback och återkoppling är viktigt.  

5.4 Praktikernas användning av strategiverktyg 
Som visades i figur 8 kan syftet med strategiverktygen appliceras på strategiprocessen. 

Strategiverktyg används vid olika tillfällen beroende på situationen och syfte vilket 

bekräftar tidigare forskning (Knott, 2005, s. 30; Moisanders & Stenfors, 2009, s. 240). 

Däremot är det inte alla respondenter som tänker att det är strategiverktyg de använder 

vilket bekräftar Jarzabkowski & Wilson (2006, s. 349) studie om strategiverktygen fungerar 

som kunskapsartifakter och används utan större kunskap om de bakomliggande teorierna. 

Användningen av strategiverktyg sker till stor del omedvetet eller som en naturlig del i 

arbetet vilket beror på att det råder en viss oklarhet vad begreppet strategiverktyg avser för 

praktiker visar även i den här studien (Stenfors et al., 2007, s. 933).  

 

Även om många av de klassiska strategiverktygen kommer på tal finns det en djup 

förståelse bland respondenterna av att de är förenklingar. Exempel på det är respondent F 

som säger ”En SWOT kräver väldigt mycket självrannsakelse... Du måste vara väldigt ärlig 

när du gör din SWOT.” även respondent C tycker att SWOT är ett subjektivt verktyg 

eftersom den baseras på data eller bedömningar baserad på annan information. Respondent 

C påpekar att analysen aldrig blir bättre än det data som stoppas in från början därför 

behöver innehållet i strategiverktygen balanseras upp med uppgifter från analyshusen. Att 

det finns en medvetenhet om att strategiverktyg går att använda för att driva särskilda 

agendor bekräftar tidigare forskning av Jarzabkowski & Kaplans (2008, s. 5). 

 

För att ta reda på vad syftet är med att använda strategiverktyg i pc-branschen har analysen 

utgått från Jarzabkowski och Kaplan (2008, s. 5) forskningsresultat men inte begränsats till 

enbart dessa. De tre huvudsyften de funnit var: Strukturera hur problem ska tolkas, 

motivera intressen i särskilda problem och ramverk för strukturerad diskussion.  Den här 

studie kan bekräfta deras resultat men studien har också funnit att strategiverktygen kan 

användas till fler syften än vad Jarzabkowski & Kaplan (2008, s. 5) funnit. Detta 

presenteras senare i figur 9.   

 

Strukturera hur problem ska tolkas: Verktygen får en särskilt hög relevans när praktikern  

möter okänd terräng, när kunskap och erfarenhet saknas. Det kan vara en ny marknad som 

ska utvärderas som praktikern har dålig kännedom kring. Det kan hända när en person får 

en ny arbetsroll med nya ansvarsområden. Ett annat exempel är hur en marknad ska 

bearbetas eller att en ny produkt ska lanseras som organisationen inte sålt tidigare på just på 

den marknaden. I dessa fall är de klassiska strategiverktygen till stor hjälp för att ge olika 

infallsvinklar på situationen. För sådana situationer är det främst SWOT, Porters 5 forces, 

CRM och kundsegmentering som används. De flesta i den här studien arbetar på 

marknadssidan och jag tolkar att de problem som uppstår analyseras utifrån marknadsdata 

och hanteras baserat på erfarenhet från tidigare situationer och hur affärslandskapet ser ut 
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för tillfället. När det inte går att göra det på dem grundern testar praktikerna sina tankar 

med hjälp av strategiska modeller och stödjer upp resonemangen för att göra ett övervägt 

beslut. Den processen är särskilt informationsintensiv och strategiverktygen fungerar 

snarare som ett ramverk. Istället kan strategiska samarbeten vara minst lika viktiga menar 

respondent B. Respondent E menar att flera strategiverktyg används för att belysa ett och 

samma problem ur olika infallsvinklar för att i slutändan göra ett så informativt beslut som 

möjligt.  

 

Motivera intressen i särskilda problem: Strategiverktygen används för att kommunicera 

internt både nedåt och uppåt menar respondent C. Verktygen måste vara enkla i sin form 

för att fungera i kommunikationssyften. Det finns en hög medvetenhet om att många av 

verktygen är subjektiva i pc-branchen.  

 

”De gamla modellerna – visst finns de kvar. I nästan varje diskussion drar man 

upp en SWOT-analys, någonstans har du fått fram vad som står där genom andra 

verktyg. Respondent C.”  

 

Respondent C tycker att SWOT är ett subjektivt verktyg eftersom den baseras på 

data eller bedömningar baserad på annan information precis som många andra 

strategiverktyg. 

 

Både respondent C och F uttrycker en problematik med många av strategiverktygen för att 

de är subjektiva i sin naturliga form vilket redan tidigare har observerats av Jarzabkowski & 

Kaplan (2008). De fann å andra sidan att strategiverktygen användes för att oberopa en 

objektiv ställning men detta är något som inte har kunnat identiferas i den här studien. 

Respondent E menar att det är ett problem med subjektiviteten i verktygen eftersom de inte 

är heltäckande och flera olika verktyg behövs för att göra en analys av samma problem. En 

effekt av detta är att det blir omständigt att behöva använda flera verktyg för samma 

problem och att det därför endast görs under särskilda omständigheter.  

 

Ramverk för strukturerad diskussion: Verktygen används för att skapa en struktur. Det kan 

handla om att alla medarbetare ska förstå vad som är viktigt. Affärsområdesstrategin länkas 

samman med den globala för att beskriva vilken betydelse den enskilda medarbetaren har 

för företaget. Att skapa en förståelse för strategin är viktig del för samtliga respondenter 

vilket överrensstämmer med Johnson et al. (2008) beskrivning av mellanchefernas roll i 

strategiarbetet. Där handlar det om att utveckla strategin till handlingsplaner, vilket är ett 

arbete som hanteras av personerna i den här studien. Ett annat sätt strategiverktygen 

används för att skapa en strukturerad diskussion är strategiska verktyg kan vara behjälpliga 

i att fånga in idéer så att de kommer på ”papper” för vidare transport och diskussion internt 

i företaget. Anledning är att en bra idé inte går att arbeta med om den bara ligger hos en 

medarbetare och inte kommer till kännedom. 

 

En återkommande diskussionspunkt är resursfördelning och prioritering som en viktig del i 

strategiarbete. Respondent F säger till exempel ”Allt handlar om prioriteringar” även 

respondent E menar att det är det svåra i arbetet att bestämma vad som ska göras när och i 

vilken ordning. Respondent E menar att utmaningen ligger i att anpassa när saker ska göras 
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så att det passar så bra som möjligt eftersom det är många viljor och faktorer som påverkar. 

Kunderna, ledningen och konkurrenter har alla stark påverkan och det går inte alltid att 

förutse vad som kommer att hända. Även respondent C framhåller vikten av att kunna 

navigera i affärslandsskapet där stora företag med stora egon inte alltid matchar varandra. 

Som praktiker och den som pratar mellan dessa olika aktörer är det därför viktigt att ha en 

strategi för hur saker och ting ska hanteras menar respondent C. 

 

Enligt tabell 2 argumenterades det för att en stor del av syftet med strategiverktyg är att 

hantera information på olika sätt. Dock är figur 1 inte tillräcklig för att beskriva alla de steg 

i strategiprocessen där strategiverktygen fyller ett syfte för att göra det. I den här studien 

har det framkommit att verktygen fungerar som ett ramverk för att förstå vilken information 

som eftersöks initialt i en insamingsfas samt att strategiverktygen har en betydande roll för 

feedback och statuskontroll i ett senare skede av strategiprocessen. Därför bör dessa steg 

redovisas separat som de görs i Philip Kotlers modell över strategiprocessen enligt figur 2. 

Den här studien menar att det finns empiriskt stöd som illustreras i figur 8 att de syften 

Jarzabkowski & Kaplan (2008) identifierat kunde appliceras på en enklare modell över 

strategiprocessen. Med den utökade förståelsen för andra delar av strategiprocessen finns 

det stöd för att lägga till ytterligare två syften, här i figur 9 presenterat i en anpassad modell 

över strategiprocessen baserad på Philip Kotlers modell över strategiprocessen.  

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9. Informationsdriven strategiprocess baserad på Philip Kotlers strategiprocess. 
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6 Slutsatser 
Den här studien har funnit att strategiarbetet hanteras på olika sätt av praktiker på ledande 

positioner i pc-branchen i Sverige beroende på om det avser koncernstrategin eller 

affärsområdesstrategin. Den här studien har i huvudsak studerat affärsområdesstrategin 

men några av slutsatserna anses även kunna appliceras på koncernstrategin. Den här studien 

har kunnat ge kunskap om att strategiverktyg används för att hantera information på olika 

sätt vilket svarar på studiens problem; Hur används strategiverktyg på regional nivå? Den 

här studien kan även bidra med att visa att strategiverktyg används till fler syften än vad 

tidigare forskning kunnat identifiera samt vill även föreslå att strategiprocessen bör 

illustreras som en ständigt pågående process. Detta har framkommit genom studiens syfte 

om att, öka förståelsen för hur strategiverktug används i strategiarbetet av personer i 

ledande positioner i pc-branschen i Sverige. Vilket studien har gjort genom att bekräfta 

tidigare forskning och ge ett tillskott av ytterligare empiriskt slutsatser.  

 

Det viktigaste bidraget för den här studien är att belysa att strategiverktyg är ständigt 

närvarande för att snarare hantera information än att användas som beslutsmodeller. Genom 

att ändra perspektiv på strategiverktyg från något som ska ge ett visst utfall till att 

strategiverktyg används för att hantera information är ett viktigt kliv för strategiforskningen 

in i en mer digitaliserad kunskapsekonomi där hantering av information är central.   

 

Studien har visat att verktygen används till att förstå vilken information som behövs samlas 

in och där ingår ofta flera olika verktyg eftersom informationsflödet går väldigt snabbt och 

kommer från flera olika håll. En stor del av informationsanalysen görs på basis av 

branscherfarenhet och kunskap men när det krävs en mer omfattande analys för större 

beslut och det finns tid för eftertanke och reflektion används strategiverktygen medvetet för 

detta. Strategiverktygen används för att strukturera tänkandet såväl aktivt av företagen 

genom att erbjuda strategiverktyg, modeller, metoder och strategimöten men också mer 

instrumentiellt genom att hålla kommunikationskanaler öppna och genomföra regelbundna 

digitala enkäter för att ta in information. Informationsinhämtning syns längre ut i 

organisationen genom att ledningen och organisationen ständigt vill ha information om allt 

ifrån hur medarbetarna mår till hur kunderna mår och hur de lokala marknads-

förutsättningarna förändras. På en regional nivå fyller strategiverktygen en viktig roll 

genom att konsolidera informationen och sammanställa den på ett standardiserat sätt. En 

stor del av praktikernas arbetsuppgifter på regional nivå är att analysera information vilket 

innefattar en process av att sortera och rangordna för att sedan också värdera möjligheter. 

Prioritera och göra strategiska val är utmaning för många och där hjälper verktygen till att 

validera magkänslebeslut och göra rätt prioriteringar. Exempel på att sortera och prioritera 

stöds av respondent A, C, D, E, F.  Strategiverktygen används också för att tolka 

information för det finns oftast mycket rådata tillgänglig som köps in från analyshus men 

för att göra den begripbar används strategiverktyg. Strategiverktygen upplevs som väldigt 

subjektiva men anses fortfarande bra om de används på rätt sätt och balanseras ordentligt. 

Strategiverktygen behöver information från flera källor för att stärka utfallet ett 

strategiverktyg visar och då används ofta försäljningsstatistik från flera olika analyshus som 

mäter olika parametrar i försäljningsutvecklingen. Exempel på att verktyg används till att 

analysera, tolka och strukturera information stöds av respondent A, B, C, D, E, F.  Att ta 
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hjälp av strategiverktyg för att kommunicera information är både praktiskt och allmänt 

vedertaget. Företagen har egna modeller för att eskalera olika affärsmöjligheter och 

problem som uppstår. Exempel på att strategiverktygen används i kommunikationen stöds 

av respondent A, B, C, D, E, F. Uppföljning av information: Strategiverktyg används för att 

följa upp på kommunicerad information och oftast handlar det om att säkerställa att 

medarbetare lägger tid och resurser för att nå dem avsedda målen och de aktiviter de arbetar 

med går i linje med den övergripande strategin. Exempel på att verktyg används till 

uppföljning stöds av respondent C, D, F.  

 

Studien har funnit att praktikernas syn på strategi är någorlunda samstämig och att det inte 

går att kategorisera in deras synsätt under någon av de externa, interna, dynamiska och 

komplexa synsätten utan det är en blandning av dem alla som bäst beskriver hur praktikerna 

ser på strategi och dess påverkan på strategiverktyg. De tre stegen i strategiprocessen, 

analys, strategiformulering och genomförande har identifierats och är applicerbara på pc-

branschen, denna studie argumenterar även att Jarzabkowski & Kaplan (2008) tre olika 

syften med strategiverktyg går att länka till de olika stegen i strategiprocessen enligt figur 

8. Utöver detta har ytterligare två syften identifierats, att verktygen fyller ett syfte av att 

fungera som ett ramverk för insamling av information samt ett ramverk för feedback och 

kontroll. För att placera detta i strategiprocessen bör utgångspunkten istället tas från Philip 

Kotlers modell över strategiprocess, se figur 2, där den här studien föreslår att insamling 

och feedback inkluderas i strategiprocessen enligt figur 9. Då skillnader mellan  var företag 

lägger tonvikten på de olika stegen i strategiprocessen ger studien också ett bidrag av att 

påvisa en skillnad när strategiverktygen var viktiga i strategiprocessen beroende på praxis i 

företaget vilket inte studerats tidigare. Att modellen utökas enligt figur 9 anses anses 

särskilt viktiga då dessa steg även visar på en sammankopplande effekt i strategiprocessen 

från start till slut. För det är tydligt att verktygen har en sammanlänkande roll genom hela 

strategiprocessen (Spee & Jarzabkowski, 2009, s. 223). Den här studien föreslår också att 

strategiprocessen bör illustreras cirkulärt eftersom intervjumaterialet visar på att strategin är 

under ständig utvärdering och är en socialt pågående process.  

 

 
 

Figur 10. Cirkulär informationsdriven strategiprocess. 
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7 Diskusson 
Den här studien har sökt svar på frågan; hur praktiker använder strategiverktyg på en 

regional nivå? Metodlitteraturen rekommendarar forskaren att diskutera vilka konsekvenser 

studiens resultat kan ha för olika aktörer (Bryman, 2008). I den här studien innebär det 

primärt vilka implikationer studien kan leda till för praktiker och strategiforskare. Därför 

kommer här en diskussion om detta som följs av en diskussion om förslag till vidare 

forskningoch avslutningsvis en reflektion över metodvalen. 

 

7.1 Praktiska implikationer 
Direkta implikationer för praktiker av denna studie är de samtal som har förts med flera 

praktiker som därigenom fått ökade insiktar genom sin reflektion av strategiarbete och 

användning av strategiverktyg vilket bland annat respondent A ger uttryck för. Företag och 

praktiker kan också ta lärdom från den här studien om hur andra företag ser på 

strategiarbete. En annan praktiskt implikation av att tydliggöra strategiverktyg som 

informationsbärare är att det bättre sammankopplas med redan befintliga 

informationssystem. Det är dessutom enklare att förstå vad verktygen används till och som 

praktiker förstå var i strategiprocessen strategiarbetet befinner sig.  

 

En annan implikation är att studien visat på att det finns olika behov av att hantera 

information för olika typer av företag i olika skeenden i strategiprocessen. Vissa företag 

behöver hantera mycket information tidigt i strategiprocessen medan andra företag behöver 

hantera information senare i strategiprocessen. Företag och praktiker kan ta lärdom av detta 

och säkerställa att resurser för att utveckla strategiverktyg sätts in där det gör mest nytta för 

det specifika företaget.   

 

Genom att förstå att informationshantering är en stor del av strategiarbetet och sätta det i ett 

komplext sammanhang kan det ge ett ökat fokus för praktiker hur informationen ska 

värderas och hanteras. Att ta en intern diskussion för vad som menas med strategi kanske är 

nödvändigt och även se över vilken verktygslåda av strategiverktyg som faktiskt finns 

tillgänglig så att alla i organisationen kan använda dem proaktivt om de ska göra 

bedömningar vid lanseringar av nya produkter, beträda nya marknadern eller helt enkelt 

bara är ny på sitt jobb.  

7.2 Teoretiska implikationer 
Implikationer för forskare är att den efterfrågade kopplingen att studera makro-

mikrofenomen (Jarzabkowski & Spee, 2009) har synliggjorts i och med denna studie. Där 

den har gett ett unikt bidrag att studera synen på strategi och företagens förutsättningar till 

strategiarbete (makro) påverkan på praktikerns användningen av strategiverktyg (mikro). 

Andra implikationer för forskare är att den gett ett ytterligare empiriskt underlag som har 

efterfrågats såväl inom strategy-as-practice forskningen (Jarzabkowski & Spee, 2009) som 

på strategiverktyg (Knott, 2006).  
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7.3 Förslag till vidare forskning och bidrag 
Förslag för vidare forskning är inriktad på tre områden som har identifierats som särskilt 

viktiga att studera vidare. Det första området är att sätta större fokus på den organisatoriska 

nivån i strategistudier eftersom den här studien har visat att befintligt teori saknar en 

djupare förståelse för de olika lagren av strategi i en organisation. Den här studien har 

kastat ljus över att det kanske är en av orsakerna till begrepssförvirringen kring 

strategibegreppet. Flera av respondenterna har visat på att det existerar flera lager av 

strategi, att ett strategival leder till ett annat och så vidare. Det andra området är att det står 

klart att det behövs ytterligare forskning för forma ett hållbarare ramverk och djupare 

förståelse för vad strategiverktyg syftar till och för vem. Denna studie bidrar till att utöka 

förståelsen till att strategiverktyg kan syfta till fler aspekter än vad som tidigare har 

identifierats och bygger på Jarzabkowski och Kaplan (2008) studie genom att bekräfta 

deras resultat till viss del. Att kunna identifiera och placera huvudsyften med 

strategiverktyg i ett ramverk skulle kunna ha stor betydelse för de kvantitativa studierna 

som utförs av bland annat Rigby & Bilodeau. Det tredje området är att forskningen behöver 

bli bättre på att förklara vad en teori och ett abstrakt verktyg är för något. Den här studien 

har som Stenfors et al. (2007) funnit att praktiker inte förstår vad en akademisk forskare 

menar med strategiverktyg. Det innebär en risk att påverka praktikerna med ett skolistiskt 

perspektiv (Jarzabkowski & Spee, 2009). Med sunt förnuft kan man förstå att en definition 

som täcker in allt inte har en tillräckligt vetenskaplig precision. Just på grund av att den här 

studien skedde i ett tidgare outforskat område innebar det en fördel i att närma sig empirin 

på det sättet. På sikt bör en sådan definitionen av vad som är ett strategiverktyg bli för bred 

och vidare forskning behöver arbeta mer med att forma en mer explicit definition av 

strategiverktyg särskilt med en betoning på informationshantering.  

 

Utöver själva behovet av mer empiriska studier kunde Jarzabkowski & Spee (2009) också 

identifierade två problemområden i strategy-as-practice forskningen som konsekvent 

upprepade sig: Dels att det behövs starkare länkar mellan mikro- och makrofenomen och att 

det behövs fler empiriskt studier för att bekräfta befintliga studier. Den här studien ger ett 

unikt bidrag genom att studera makro- mikrokopplingen mellan synen på strategi och 

företagens förutsättningar till strategiarbete (makro) påverkan på praktikerns användningen 

av strategiverktyg (mikro). Detta är relevant att studera eftersom många av verktygen 

utvecklades ur strategiteori som är mer än trettio år gammal. Exempelvis, Ansoff, BCG-

matrisen, Porter 5-krafter och SWOT. Många av dessa verktyg har fått utstå mycket kritik 

från forskarsamhället, en generell kritik är att de har en allt för statisk omvärldssyn som inte 

passar dagens marknadsdynamik dock pekar också rapporter på att de fortfarande är 

dominerande (Herrmann, 2005, s. 115). Det är rimligt att tro att det synsätt på strategi 

varifrån dessa verktyg härstammar ifrån har påverkat personerna som studerade för 20-30 

år sedan och som idag sitter på ledande positioner i företagen. 
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8 Sanningskriterier 

8.1 Reflektion krings studiens kvalité 
Metoden har eftersträvat att ge en rik beskrivning för att möjliggöra en genomlysning av 

studien där det är möjligt att validera resultat men också för att möjliggöra reproduktion 

och jämförelse. Metodbeskrivning har även önskat ge en unik beskrivelse för att påvisa den 

subjektiva tolkning som genomsyrar studien. Hurvida det har gjorts är upp till läsaren och 

betraktaren att bedöma. Mina egna reflektioner till metoden är att det går att ifrågasätta 

antalet interjuver och mena på att de är för få. Ett större antal intervjuer kan ha berikat 

materialinhämtningen genom att antingen gett en mer mångfaciterad beskrivning av 

empirin eller större samstämmighet och stärkt slutledningar, dock är forskningsfältet som 

sådant i större behov av förståelse än förklaring i dagsläget menar jag. Det krävs helt andra 

angreppssätt för att dra statistiskt säkerställda generaliseringar. Att antalet intervjuer nådde 

ett kritisk antal för materialinhämtning baseras på att ämnet blev uttömt efter forskarens 

förmåga att göra det. I övrigt går det att ifrågasätta urvalet av respondenter då antalet 

intevjuer inte var så många och kritiker kan mena att forskaren bör ha försökt komma högre 

upp i organisationerna och intervjua exempelvis landschefer i regionen. Det är helt befogad 

kritik men för att göra detta hade det krävts större möjlighet att bevisa trovärdighet för 

gatekeepers vilket inte kunde göras inom studiens tidsram. Den här studien förväntas också 

kritiseras på grund av att forskaren arbetar i branschen som studerats. Den farhågan är 

naturlig och rimlig men det går också lätt att förhasta sig i sådan kritik. Det gäller att skilja 

på syftet med studien då den utgår från ett kvalitativt angrepssätt. Objektivitetskritiken bör 

inte utgå från synen att det är möjligt att vara helt objektiv då det är ett ouppnåligt ideal. 

Studiens kunskapsbidrag förväntas bedömas utifrån studiens möjligheter att ge det. Att 

studera strategi vill forskaren påstå är utmanande då dels redan mycket forskning redan har 

gjorts inom fältet med flera teoriströmningar vilket gör det lätt att bli bred men också missa 

tidigare studier samtidigt som det är utmanade att inhämta information om strategiarbete. 

Sammantaget bedöms studien ha gett ett unikt och viktig kunskapsbidrag även om det kan 

bedömas av läsaren som både osäkert och litet är det trots att bättre med den här kunskapen 

än ingen alls. 

 

9 Kriterier  
Tillförlitlighet och validitet är viktiga kvalitetskriterium för kvantitativ forskning. Eftersom 

kvantitativa och kvalitativ datainsamling skiljer åt i grunden menar vissa forskare att de inte 

går att använda på kvalitativ forskning. Exempelvis är det inte jättevanligt att mäta inom 

kvalitativa studier och heller sällan syftet, vilket det däremot är i kvantitativa studier och då 

är det inte särskilt relevant att söka mätfel på samma sätt i kvalitativ forskning. (Bryman, 

2008, s. 376-377; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 57; Johansson Lindfors, 1993, s. 

165) Att inkludera sanningskriterier är inte helt självklart för kvaliatitiv forskning, Bryman 

(2008, s.383) understryker att det inte är alla forskare som vill ”översätta” tillförlitlighet 

och validitet direkt mot andra kriterier i kvalitativ forskning. Däremot säger Bryman också 

att det har blivit vanligare att inkludera sanningskriterier sedan slutet av 1990-talet i 
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kvalitativ forskning. Både Bryman (2008) och Johansson Lindfors (1993) hänvisar till de 

sanningskriterier Guba och Lincoln (1985)  tog fram som förslag som motsvarighet för den 

kvalitativa forskningen. De utgår från kriteriern: trovärdighet och äkthet. Trovärdig består i 

sin tur av fyra kriterier (tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering) som alla 

har sina motsvarigheter inom den kvantitativa forskningen. Äkthet belyser större filosofiska 

frågor och resultatens påverkan i den sociala konstruktionen. Den diskussionen utelämnar 

jag eftersom jag anser studien är för smal för att ha några sådana efterverkningar.  

9.1.1 Tillförlitlighet och intersubjektivetet 

I korthet betyder tillförlitlighet att resultaten bör kontrolleras att de har tolkats korrekt. 

Kontrollen kan ske på olika sätt. Respondenterna bör få läsa igenom intervjun, en så kallad 

respondentvalidering, eventuella citat och slutledningar gjorda baserad på resultaten som 

framkommit bör också respondenten få bedöma. I den här studien har jag gjort 

transkriberingar av samtliga intervjuer och frågat varje respondent om de vill läsa igenom 

och godkänna först. Endast en av respondenterna bad om det och fick en sånär ordagrann 

intervjuutskrift att validera, medan övriga transkriberingar hade ett större inslag av 

tolkning. Ett annat sätt för att öka tillförlitligheten är att använda triangulering, vilket 

innebär att forskaren kombinerar kvaliativa och kvantitativa metoder. Men genom att göra 

intervjuerna på olika platser och träffa olika typer av personer på olika befattningar har jag 

kunnat testa vissa frågeställningar på flera personer som ökar tillförlitligheten. På sätt och 

vis har materialet som kommit fram i en tidigare intervju validerats i nästa intervju. 

(Bryman, 2008, s. 376-377; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 57; Johansson 

Lindfors, 1993, s. 165) 

9.1.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär hur väl studiens resultat kan generaliseras och appliceras till andra 

sociala miljöer. Traditionellt är ett stort urval varit ett mått på extern validet och ansetts ha 

större möjligheter till att generaliserbara resultat. Kvalitativa studier har därför en utmaning 

eftersom fallstudier, intervjuer, observeration sällan uppnår till de nivåerna. För kvalitativa 

studier gäller det att göra en riklig beskrivning av alla delar som möjliggör att läsaren kan 

tolka vad som har påverkat studien, och hur resultaten kan appliceras på andra miljöer. 

(Bryman, 2008, s. 378) Den här studien har haft ambition att ge en rik teoretisk och 

empirisk beskrivning samt motivera de ställningstaganden som gjorts i metoden vilket är 

grunden för god överförbarhet. Därtill har även problemformuleringen och syftets karaktär 

angripit ett område på ett sådant sätt att det går att göra replikerande studier eller ta vid där 

den här studien slutar. Studien har valt ett studieobjekt som är tacksamt att studera på andra 

håll i världen men även resultaten bör kunna överföras till andra branscher med liknande 

strukturer som pc-branschen.  

9.1.3 Pålitlighet 

Hög pålitlighet betyder att forskaren har påvisat en granskande syn och vad jag skulle kalla 

en professionell karaktär. Där det innefattar att tydligt kunna redogöra sitt arbete i form av 

kunna visa sitt fältanteckningar, transkriberingar och artiklar på ett bra sätt. 

Dokumentationen av alla artiklar, intervjuer och versioner av det här arbetat har datumförts 

allt eftersom arbetet fortgått. Ett annat sätt att höja pålitligheten är att låta andra personer 
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läsa genom arbetet. Handledaren har i den här studien utgjort den viktigaste granskaren 

utöver vad seminariumet ämnar till att göra.  (Bryman, 2008, s. 378)  

9.1.4 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet är den kvantitativa studiens motsvarighet till objektivitet. Jag har 

redogjort min syn på objektivitet i tidigare avsnitt. Jag anser att det är självklart för forskare 

att inte försöka påverka resultaten. Däremot är jag medveten att på att det inte går att 

undvika. (Bryman, 2008, s. 379)  Jag kan också tycka att viss kunskap som man har sedan 

tidigare inte ska väljas att missförstås. Exempelvis, känner jag till att förutsättningarna hur 

en av mina respondenter har utformat sin organisation på ett annorlunda sätt än andra 

företag i samma bransch. Bör jag ställa en fråga om det eller inte? Det kan ha en betydelse, 

det kan också inte ha det. Någonstans verkar det vettigt att fråga eftersom det är möjligt att 

respondenten inte tänker på varför ingen annan har gjort så och att det är ovanligt att göra 

det. Jag anser att en förförståelse kan användas till fördel. Att förhålla sig ”neutral” har 

varit lättare än jag trott då jag jobbar i den bransch jag har studerat. Det hjälptes av att det 

fanns en distans till respondenterna genom att det är personer jag inte har mött tidigare. Jag 

vill likna det med när forskare studerar universitetsmiljön, eller studenter som gör 

undersökningar bland studenter. Jag tror att tidigare kunskaper och erfarenheter kan  

snarare vara en styrka. (Bryman, 2008, s. 378, Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 131)  
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Appendix 

APPENDIX A – Exempel på intervjufrågor  

 

Mejlfrågor 

1. Vad betyder strategi för dig?  Exempelvis skillnaden mellan ”utarbeta en strategi” vs. 

”utarbeta en plan”.  

2. Hur gör du när du ska planera eller ta beslut på något som kan ha effekt långt fram i 

tiden? T.ex. när du ska lägga en strategi. 

3. Behöver du några hjälpmedel för detta, använder du t.ex. Swot, balanserade styrkort, 

Porters 5-krafter, Benchmarks, strategiska möten, work-shops, BI-verktyg m.fl?  

 

Intervjustruktur  

- Allmänna öppna frågor: Lära känna respondenten 

- Klargöra grundläggande syn på strategi och strategiarbete: Få en förståelse för vissa 

begrepp och syn på strategi, strategiverktyg. Dels för att kunna tolka men även för att 

kunna ställa följdfrågor senare.  

- Undersöka kärnfrågan: Fokus är sedan på att undersöka hur strategiarbetet går till och 

hur strategiverktyg används/ används inte.  

- Repetera: Klargöra att jag har förstått respondenten rätt på centrala punkter.  

 

Exempel på frågor: 

- Kan du beskriva vad du gör idag och vad du har gjort tidigare?  

- Vad betyder strategi för dig? 

Hur ser det strategiska arbetet ut?  

- Deltagande i strategiska aktiviteter i deras arbete? (vad, hur, varför) 

- Vad gör du när när du ska planera något långt in i framtiden? 

- Exempel på aktiviteter 

- Utmaningarna i dessa 

Vilka är involverade?  

- Vilka tar initiativ 

- Direkt strategiskt arbete, och indirekt strategiskt arbete. Påverka lagd strategi.  

Användning av strategiverktyg  

- Användning av strategiska verktyg i ditt arbete? (vad, hur, vilka, varför) 

- Vilka använder du, några egna metoder?  

- Varför just dem? 

- För och nackdelar med strategiska verktyg?  

- Vad är viktigt, när är verktygen viktiga?  

- Varför just då?  

- Syfte med användning av strategiska verktyg? (varför, på vilket sätt) 

Samband mellan organisation och strategiarbete? 

Strategiarbete och företagskultur? (Feedback, rutiner för återkoppling, brainstorming) 



 

 

APPENDIX B – Exempel på strategiverktyg som gavs i intervju A 

Definition vad som betraktas som strategiverktyg står i avsnitt strategiverktyg.  

De engelska namnen är de mest vedertagna därför har de varit de som använts i samtal med 

respondenterna.  

 
Tabell: Exempel på strategiverktyg.  

SWOT  

PESTEL  

Porter 5-forces  

Porter 3 generic strategies   

Strategic planning   

Benchmarking  

Strategimöten,  månads, kvartalsvis, årsvis  

Customer Segmentation  

Strategic planning  

Customer Relationship Management  

Mission and Vision Statement  

Core competences  

Outsourcing  

Business Process Reengineering  

Knowledge Management  

Scenario and Contingency Planning  

 

 
  



 

 

APPENDIX C –  Finansiell sammanställning av största pc-tillverkare 

 

Tabell : Sammanställning datortillverkare (Datamonitor 2011) 

 Acer Hewlett-
Packard 

(HP) 

ASUSTeK 

(ASUS) 

Dell Inc. Toshiba 
Corporation 

Lenovo 
Group 

Limited  

Huvudkontor Taiwan Palo Alto, 
Kalifornien, 

USA 

Taipei,  
Taiwan 

Texas,  
USA 

Tokyo, Japan Hong-Kong 

Antal anställda 6 624 324 600 3 612 103,300 204 000 22,205 

Grundat  1976 1935 1989 1984 1875 1988 

Affärsområden 1 7 1 4 5 4 

Störst  hemmamarknad Europa USA Taiwan USA Japan Kina 

Hemmamarknad % av 
intäkter 

46,9% 35,3% 25,3% 51,9% 45,1% 47,5% 

Affärsområde där PC-
division ingår % av 
intäkter 

- Personal 
System 

Group (PSG) 

 31,7% 

- - Digital products 

35.5% 

PC-NB 
(62,9%)  

PC-DT 
(35,3%)   

Ranking PC försäljning 3 1 6 2 5 4 

Marknadsandel PC WW 12.4% 18.5% 5.2% 12.5% 5.5% 9.8% 

Intäkter (Miljon) $19,972.6 $126,033.0 $13,646.2 61,494.0 $68,921.3 $16,604.8 

% 2010 vs. 2009 9.6% - - 29.6% 16.2% - 4.1% 11.4% 

Operational profit 
(Miljon) 

$578 - $592.1 $3,433 $269.6 $218.7 

% 2010 vs. 2009 18.7% - 18.5% 58.1% - - 

Net profit $480 - $523.5 $2,635 $-213.2 $129.4 

% 2010 vs. 2009 33.2% - 32.1% 83.9% - - 

R&D 0,2% 2,4% 2% 1,1% 5.1% - 

  



 

 

APPENDIX D – Skilllander mellan positions- och resursbaserad analys 
 

Tabell  2: Skilllander mellan positionsbaserad och resursbaserad analys. (Eisenhardt & Sull, 2001) 

 Positionsbaserat synsätt Resursbaserat synsätt 

Strategisk logik Etablera en position.  Hävstång på resursutnyttjande.  

Stratetgiska steg 

Identifiera en attraktiv marknad.  

Identifiera en försvarbar position. 

Bygg och försvara position. 

Etablera en vision. 

Skapa resurser.  

Utnyttja på olika marknader.  

Strategisk fråga Var ska vi vara? Vad ska vi vara? 

Källor till konkurrensfördel 
Unik, värdefull position i en 
integrerad värdekedja. 

Unika, värdefulla och 
svårimiterbara resurser.  

Passar bäst i Mogna, välstrukturerade branscher. 
Växande och välstrukturerade 
branscher.  

Konkurrensfördelens 
beständighet 

Uthållig Uthållig 

Risk 
Svårt att förändra position om 
förutsättningarna förändras. 

Företag har svårt att utveckla nya 
resurser om förutsättningarna 
förändras. 

Målslättning Lönsamhet Långsiktig dominans.  
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