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Sammanfattning 
 

Strategisk affärsutveckling har länge varit ett fenomen åtskilliga företag velat bemästra. 

Då ett kontinuerligt förändrande marknadslandskap präglar dagens affärsutveckling är 

det svårt att bedriva effektiv strategisk affärsutveckling. Denna studie syftar till att 

beskriva och öka förståelsen kring hur ett modernt IT-företag med hjälp av ett 

balanserat styrkort som strategiskt verktyg skall kunna förbättra den 

förändringsbaserade affärsutvecklingen utifrån de anställdas perspektiv. Fyra års 

akademisk erfarenhet inom ekonomi samt ett brinnande intresse för strategisk 

affärsutveckling ligger till grund för denna studie. 

Studier har visat att generellt sett närmare 80 procent av anställda inom olika företag 

upplever oklarheter kring begreppet förändring och hur det påverkar organisationens 

strategiska utveckling. Således har vi valt att i det teoretiska avsnittet fokusera på 

strategisk affärsutveckling, vidare har vi belyst konceptet Change Management samt hur 

förändring påverkar den strategiska utvecklingsprocessen. Dessa koncept kopplas sedan 

ihop med det strategiska management-verktyget: balanserat styrkort.  

Vi, författarna har använt oss av en abduktiv ansats där vi fokuserat på teorier för att 

analysera verkligheten för att sedan återkoppla till teori. På så vis har vi skapat en 

modell som skall förbättra förhållandet mellan dessa faktorer. 

Studien som är av kvalitativ natur har gjorts på ett företag verksamt på den svenska IT-

marknaden. Respondenterna har varit företagets anställda, vilka har god insyn och 

erfarenhet inom branschen. Resultatet har visat att det krävs att de anställda integreras i 

besluts- och utvecklingsprocesserna av den anledning då det skapar ökad motivation 

och delaktighetskänsla ur respektive anställds perspektiv. Vidare har studien visat att 

kommunikationen gällande visionen och företagets långsiktiga planering är avgörande i 

det syfte ledningen vill förmedla vart de anställda bör sträva och hur de ska förhålla sig 

till företagets strategiska riktlinje. Vidare har studien även visat att relations- och 

tillhörighetskänsla är något som är viktigt då det ökar de anställdas individuella 

identifiering gentemot företaget och bidrar till ökad effektivitet och motivation.  

I studien har vi jämfört den teoretiska referensramen som sedan med hjälp av den 

empiriska undersökningen mynnar ut i en analytisk diskussion där vi redogör för de 

argument vi för i analysen samt huruvida dessa kan besvara studiens syfte och 

problemformulering.  

 

Nyckelord: Strategi, Affärsutveckling, Change Management, Förändring, Balanserat 

styrkort, Relationer, Motivation, Tillhörighet, Ledarskap, Kommunikation.  



Abstract 

 

Strategic business development is a phenomenon that every manager wants to master. 

Because of continuous market-changes, it has become difficult to control and adjust 

strategic changes. This thesis is aimed to describe and increase the knowledge of how 

modern heterogeneous organizations with several business departments in the IT-

industry can based on the balanced scorecard introduced by Kaplan and Norton (1999), 

improve their businesses, concerning changes in business development from the 

employee's perspective. The authors of this study have four years of academic 

experience in business administration and management, which has been a starting point 

for realizing this thesis. 

 

Studies has shown that generally close to 80 per cent of the employee's in various 

organizations are finding difficulties to understand the concept of change  and how it 

affects their respective organization. Based on these assumptions we have categorized 

our theoretical framework on three major subjects: strategic business development, 

Change Management, and to finally conclude and develop a balanced scorecard to 

control the process of change. 

 

This study is based on an abductive research approach where the authors through 

various of well-known theories has preformed empirical gathering, which eventually 

had lead to a better understanding of how these major management concepts can 

interact to develop a better starting point for our research organization. 

 

The study has been realized through a qualitative approach in an organization 

established in the Swedish IT-industry. The respondents in this research have been 

employees with good expertise and insight of the organization. The research has 

included the individuals' personal perspectives regarding the effectiveness of business 

strategy and how this could be created and realized to increase the motivation in the 

company. The study has further showed that the importance of communicating a strong 

vision is crucial for creating motivation and belongingness amongst the employees in 

the company. Another important element in the process has been the need of social 

identity amongst the workers, which according to the study has developed barriers 

between the divisions.   

 

We have further in this study compared the empirical gatherings with theory to later 

analyze and determine a more suitable approach regarding these concepts. Finally, we 

have compared our studies to answer our purpose and research question which is the 

aim of this study. To conclude, we have discussed how this study could be transferable 

to other organizations and criticized our qualitative approach. 

 

 

Keywords: Strategy, Business Development, Change Management, Change, Balanced 

Scorecard, Relationships, Motivation, Belongings, Leadership, Communication. 
  



Förord 

 

Denna uppsats inom företagsekonomi genomfördes vårterminen 2012 på 

handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi har i denna uppsats ökat vår 

förståelse samt fått en praktisk inblick kring hur företag idag agerar 

strategiskt på en förändrande marknad. Vi hoppas att denna uppsats ska 

bidra till ökad nytta och förståelse för vårt fallstudieföretag. 

 

Vi vill även ta detta tillfälle i akt och tacka de personer som varit 

involverade i arbetet med denna studie. Först och främst vill vi rikta ett 

stort tack till vår handledare Thommie Burström som under hela arbetets 

gång har stöttat och väglett oss i rätt riktning. Vi vill även tacka 

respondenterna i fallstudieföretag som trots ett pressat schema tagit sig tid 

att hjälpa oss med vår undersökning. Vi vill speciellt tacka 

fallstudieföretagets VD som med vänlighet och intresse erbjudit oss detta 

uppdrag. 

 

Tack! 

 

 

Umeå, Maj, 2012 

 

Alexander Lundin 

Zeer Sadiq 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenterar vi en kortare inblick i dagens affärslandskap samt huruvida 

begrepp som strategiutveckling och förändring har kommit att spela allt större roll i 

den konstanta utvecklingsprocess moderna företaget nu står inför. Vidare identifierar vi 

vårt forskningsproblem som formar det syfte och frågeställningar som skall komma att 

leda vårt arbete under studiens gång. 

1.1. Problembakgrund 
 

Strategiska beslut betyder idag samma sak som att hantera förändring. Därför krävs det 

instrument för att undersöka hur väl ett företag har lyckats anpassa verksamheten efter 

marknaden (Kaplan & Norton, 2004). Beer och Nohria (2000, s.133-134) menar att det 

också är viktigt för företag att förstå processen av hur de anpassar sig efter förändring. 

Förändringar sker oftast inte inom den geografiska positionen utan sker genom globala 

förändringar som påverkar företagets kunder och slutligen verksamheten. Marknaden 

har således blivit en global lekplats som alla vill vara en del av, vilket i sin tur bidrar till 

att den globala marknaden ständigt förändras. Detta sätter stor press på företagens 

ledare då de numera måste ta hänsyn till ekonomiska svängningar och nya teknologiska 

utvecklingar såsom molnsystemet som underlättar informationsflödet men att kontrollen 

istället ligger hos någon annan aktör (Chavan, 2009, s. 393). Om ledarna dock förstår 

denna komplexa omgivning och använder det till sin fördel när de tar strategiska beslut, 

finns möjlighet att utveckla framgångsrika företagsstrategier framtagna för att tackla de 

utmaningar de ställs inför.  

 

Affärsutveckling idag har blivit mer komplext då ledare måste ta hänsyn till fler 

variabler då de genomför strategiska beslut för en långsiktig och hållbar 

konkurrensfördel (Clegg et al., 2011, s. 52). Den tidigare ideologin har främst utgått 

ifrån planerade strategier medans marknaden idag kräver mer framväxande strategier 

där företagen snabbare måste kunna genomföra reformer inom verksamheten för att 

bemöta konkurrensen. Detta har exempelvis bidragit till att forskning inom Change 

Management på senare år ökat, då externa och interna förändringar ständigt påverkar 

verksamheten (Clegg et al., 2011, s. 52). 

 

En viktig fråga som bör ställas är huruvida företag förstår konceptet förändring och dess 

betydelse i vår moderna omgivning. Enligt en undersökning gjord av Procsi, ett 

oberoende undersökningsbolag som fokuserar på Change Management och 

affärsprocesser upplevde mer än 80 procent av de anställda inom olika företag 

svårigheter med att förstå konceptet Change Management, och begreppet förändring 

som helhet. 57 procent av dessa upplevde också svårigheter och förvirring kopplade till 

begreppet förändring och dess påverkan på organisationen (Gans, 2011, s. 48). Vi tror 

att detta kan bero på att många anställda inom organisationer endast följer ledningens 

direktiv gällande nya instruktioner och framtida mål. Detta kan resultera i att de 

anställda inte riktigt involveras i företagets strategiska utvecklingsprocesser. 

 

Tidigare forskning inom Change Management har främst riktats mot hur företagen kan 

handskas med de utmaningar de står inför, men inte hur de egentligen påverkar företaget 

på operationell nivå (Battilana & Casciaro, 2012, s. 381). Smets et al., (2012, s. 877) 

menar att genomförandet av strategisk utveckling måste grundas på den förändring som 
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skett på mikronivå. Konsekvensen kan annars leda till att de anställda inte riktigt förstår 

hur organisationen förändras, vilket slutligen kan bidra till ett misslyckade av 

strategiska implementeringar. Det behövs således fler studier som visar hur förändring 

kan anpassas utifrån den operationella verksamheten. 

 

Enligt Smith (2005) finns det heller inget empiriskt stöd för att en effektiv 

organisatorisk inlärning eller interna processer har en positiv finansiell effekt på 

verksamheten dvs. även om företaget går med vinst, så visar detta inte den grad av 

involvering och motivation de anställda har i företaget (Smith, 2005, s. 27). Ledare 

måste därför ha verktyg för att undersöka processerna inom verksamheten, detta för att 

skapa en väsentlig grund inför framtida strategiska initiativ. 

 

Ett verktyg inom strategiutveckling som på senare tid blivit mer modern och mer känt 

som en av vår tids mest inflytelserika management instrument är Kaplan & Nortons 

(1993) balanserade styrkort (Geuser et. al, 2009, s. 93). Det balanserade styrkortet ska i 

korta drag hjälpa ledningen transformera företagets strategiska objektiv till mer mätbara 

operationella termer samt motivera till förbättring av redan befintliga processer (Kaplan 

& Norton, 1993, s. 134). 

 

Kaplan & Norton (2001) menar att ledare ofta längtar efter långsiktiga framgångar men 

samtidigt värderar och belönar kortsiktiga framgångar, vilket oftast resulterar i mindre 

långsiktiga investeringar. Detta beteende kan då resultera i att dessa ledare tar mer 

kortsiktiga initiativ gällande; tillväxt, kundfokus och innovation (Kaplan & Norton, 

2001, s. 64). Ledare som dock använder det balanserade styrkortet som ett verktyg för 

att finna nya strategier, ser styrkortet som ett starkt förändringsdrivande verktyg 

(Kaplan & Norton, 2001: Olve, 1999). De ser det även som en process där 

implementeringen av styrkortet bidrar till en uppbyggnad av relationen mellan gruppen 

som bygger och involverar styrkortet samt deras åtaganden gentemot den utformade 

strategin (Kaplan & Norton, 2001, s. 64). Enligt Kaplan & Norton (2004) är en svaghet 

med det balanserade styrkortet att verktyget i sig, inte tar speciellt stor hänsyn till 

förändring, vilket strategiska verktyg idag numera kräver i syfte att implementeras och 

användas effektivt (Prahaland & Lieberthal, 2003). 

 

Enligt Atkinson et al (1997, s. 26) så tar det balanserade styrkortet inte heller hänsyn till 

det bidrag som de anställda faktiskt åstadkommer i företaget. En förändringsinriktad 

organisation som vill implementera ett funktionellt och användbart styrkort kräver att 

samtliga interna intressenter medverkar i framtagandet och uppföljandet av processen. 

På så vis kan företaget uppfylla styrkortets faktiska syfte dvs. lägga väsentlig grund för 

strategiska beslut (Kaplan & Norton (2001 s. 65). Detta leder till att vi kan ifrågasätta 

huruvida samtliga instanser inom företaget verkligen upplever och förstår de påtänkta 

förbättringarna en förändringsstrategi förväntas medföra. Padron et al., (2010, s. 968) 

menar att internationalisering eller åtminstone global medvetenhet är viktigt även för 

mindre aktörer på marknaden, på så vis kan företagen lättare anpassa strategiska beslut 

efter rådande marknadsförändringar. 

 

Det senaste två decennierna har flera andra forskare fokuserat på att effektivisera det 

balanserade styrkortet så att fler företag kan lyckas med själva implementeringen. Bland 

annat menar Kaplan & Norton (2004) att företagen måste effektivisera sin 

kommunikationsförmåga för att lättare bedriva det balanserade styrkortet. Det är viktigt 

att ledningens kommunikation uppfattas på ett korrekt sätt för att undvika brus i 
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kommunikationen, vilket annars kan leda till att de strategiska målen från ledningen 

missuppfattas och därmed uppnås inte dessa. Gonzales et al (2012) menar även att 

strategiska aktioner måste fördelas i olika nivåer där varje steg i hierarkin skapar egna 

strategiska delmål för att lättare utföra målen. Tidigare forskning från bland annat 

Kaplan & Norton (1993, 1999, 2001, 2004): Atkinson et al (1997): Smith, M., (2005) 

och Olve et al (1999) har således främst fokuserat och utgått ifrån ett 

verksamhetsperspektiv och ett mer "uppifrån och ned perspektiv". Vi finner följaktligen 

ett behov av studier som visar hur styrkortet kan användas utifrån de anställdas 

perspektiv d.v.s. hur förändringsinriktade organisationer som vill implementera det 

balanserade styrkortet kan använda sina anställda för att effektivisera verksamheten. 

 

Denna studie syftar således till att undersöka de anställdas perspektiv inom ett 

förändringsinriktat företag dvs. vi utgår ifrån ett "nedifrån och upp" perspektiv. Då 

tidigare forskning främst fokuserat på hur ledningen kan förbättra verksamheten med 

stöd av ett balanserat styrkort, vill vi istället undersöka hur förändringsbenägna företag 

utifrån de anställdas perspektiv kan förbättra verksamheten med stöd av ett balanserat 

styrkort. 

 

Studien förväntas, baserat inom området affärsutveckling, bidra till en ökad förståelse 

kring hur de anställda inom ett förändringsinriktat företag kan integreras i 

beslutsprocessen. Denna ökade förståelse kan i sin tur hjälpa företag att lättare anpassa 

verksamheten efter marknadsförändringar med stöd av ett balanserat styrkort. 

1.2. Problemformulering 

 
Hur kan de anställda inom ett svenskt IT-bolag integreras i den strategiska 

utvecklingsprocessen med stöd av ett balanserat styrkort? 

1.3. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vårt fallstudieföretag kan förbättra sin 

verksamhet genom att integrera de anställda i beslutsprocessen för att bli mer proaktiva. 

Med ett balanserat styrkort som verktyg vill vi även öka förståelsen kring begreppet 

strategisk förändring, och hur ett "nedifrån och upp" perspektiv" kan tillämpas inom 

organisationer med flera enheter som vill ta stöd av det balanserade styrkortet. 

1.4. Avgränsningar 
 

I denna studie har vi endast fokuserat på företagets anställda och har därför inte tagit 

hänsyn till exempelvis företagets kunder, produkter samt de kompetensområdena som 

finns i företaget på grund av tidsbrist. All empirisk data har genererats internt från 

företaget, och på grund av tidsbristen har vi inte utfört branschspecifika undersökningar 

vilket gör att vi inte kan generalisera själva undersökningen över andra IT-bolag. Vi har 

inte heller avsikten att implementera ett balanserat styrkort utan endast skapa bättre 

förutsättningar för företaget, och rekommendera vart fallstudieföretaget bör lägga den 

strategiska fokuseringen. Vi har även valt att inte översätta vissa engelska utryck och 

ord då vissa översättningar kan få en annan innebörd på svenska. 
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1.5. Disposition 

 

 
 

Figur 1.1: Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• I detta kapitel redogör vi ämnesvalet, samt förklarar hur vi angripit 
problemet. Vi kommer även belysa aktionsforskning och föra kritik 
mot våra valda källor. 

Kapitel 2 
Teoretisk Metod 

•Kapitel tre omfattar vår teoretiska referensram där vi beskriver de 
teorier vi anser förhålla sig till vårt ämne samt kan kopplas till vårt 
syfte respektive problem. Dessa teorier utgår efter tre områden: 
Strategi, förändring och det balanserade styrkortet. 

Kapitel 3 
Teoretisk Referensram  

•  I kapitel fyra redovisas vår praktiska metodik. Här visar vi hur vi 
gått  tillväga för att genomföra den empiriska studien, och kritiserat 
vårt respektive metodval. 

Kapitel 4 
Praktisk Metod 

• Kapitel fem omfattar en sammanfattning av den genomförda 
studien. Här belyser vi olika faktorer i företaget som utifrån våra 
valda teorier redovisas genom användandet av två perspektiv: chefer 
och anställda. 

Kapitel 5 
IT- företagets rådande 

situation 

• I kapitel  sex analyserar vi den empiriska undersökningen utifrån 
den teoretiska referensramen och visar samband mellan olika 
mönster. Vi kommer även att presentera möjliga lösningar som vi 
framför som rekommendationer. 

Kapitel 6 
Analys och 

Rekommendationer 

• Vi avslutar med kapitel sju som sammanfattar studiens 
utgångspunkter, undersökningen och resultaten vi har kommit fram 
till i studien. Vi kommer även presentera rekommendationer till 
möjlig framtida forskning, samt avsluta kapitlet genom att 
generalisera studein där vi argumenterar för studiens överförbarhet. 

Kapitel 7 
Slutsats 
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2. Teoretisk metod 

I detta avsnitt presenterar vi de kunskapsteoretiska utgångspunkter studien formats 

efter. Vi belyser även de vetenskapliga ståndpunkter som ligger till grund får denna 

studie, samt redogör för de metodval och angreppssätt vi har valt relaterat till vårt syfte 

med studien. Vi kommer även förklara hur arbetet har kommit att utformas efter 

aktionsforskning, och kapitlet avslutas med en beskrivning av de olika teoretiska valen, 

samt kritik mot de av oss valda källorna.  

2.1. Ämnesval 

 
Management är ett ämne som vi alltid funnit intressant vilket ledde till att vår tid vid 

Umeå universitet mynnade ut i studier och praktik gällande olika områden inom 

management. Då alla företag mer eller mindre innehar någon typ av strategi så fann vi 

det intressant att utföra en praktisk undersökning av de teorier och kunskaper vi lärt oss 

under åren på universitetet. Management är idag väldigt centralt inom organisationer, 

eftersom alla organisationer och branscher fungerar annorlunda är varje företag unikt. 

Vårt intresse ligger just i det att finna rätt strategi för en specifik situation. Ett koncept 

inom management som vi fann speciellt intressant under en kurs inom företagsekonomi 

var det balanserade styrkortet. Vi upplevde att konceptet var nyttigt för företag som ville 

öka sin strategiska medvetenhet med hjälp av ett strategiskt verktyg. Då det finns flera 

olika mätsystem som företag idag kan använda sig av, så upplevde vi att konceptet 

sträcker sig över flera olika områden i ett företag, vilket leder till att ledningen hela 

tiden får möjlighet att följa upp deras strategier inom respektive del av verksamheten.  

Idag upplever många företag en mer intensiv och föränderlig marknad (Gans, 2011, s. 

48). Forskning inom Change Management har således blivit mer betydelsefull inom 

företagsutveckling. Tidigare forskning har visat att interna intressenter inom 

organisationer oftast har det svårt att förstå utveckling (Gans, 2011, s. 48). Då det under 

åren har forskats mycket inom management, ser vi detta som en positiv utgångspunkt då 

vårt intresse ligger i att utifrån teorier förklara empirin. Enligt Ejvegård (1996) är 

ämnesvalet intressant om det är närbesläktat med tidigare forskning. Vi har som mål att 

utifrån tidigare teorier, förbättra ett praktiskt problem. Detta gör att vi kan berika vår 

kunskap inom management samtidigt som vi bidrar till en fortsatt forskning.  

Vi, författarna har ingen arbetsrelaterad erfarenhet gällande genomförandet av strategier 

utan endast studierelaterad praktik. Vi har dock tidigare arbetat med företag genom 

olika projekt. Därför fann vi det intressant att genomföra och planera en strategisk 

utvecklingsprocess på ett företag. På så vis kan vi utveckla vår teoretiska kunskap i 

praktiken inom management, samtidigt som vi bidrar till en fortsatt utveckling inom 

företaget. 

2.2. Uppdragsskrivande 
 

Utgångspunkten i detta uppsatsarbete är baserat på ett uppdrag från ett IT-bolag. Det här 

kapitlet omfattar uppdragsgivarens roll i arbetet då en kritisk läsare kan ha synpunkter 

på uppdragsskrivande, gällande validiteten och tillförlitligheten i arbetet. Vi vill 

klargöra att företaget i fråga inte på något sätt påverkat arbetets riktning, och vi har varit 

helt självständiga vid genomförandet av studien. Vi har själva utformat arbetets 

utgångspunkter gällande problemformuleringar och problembakgrund samt genererat 

teorier baserat på det perspektiv som vi själva ansett relevant. Företaget har endast 
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bidragit med branschspecifika problem, intern information och framtida förändringar 

inom deras respektive kompetensområden. Informationsökningen i arbetet har också 

baserats på våra egna preferenser och formuleringar.  

Fallstudieföretagets direkta påverkan på denna studie har endast varit genom den 

empiriska undersökningen som vi genererat. Arbetets utgångspunkter och riktning har 

endast diskuterats med vår handledare som hjälpt oss att strukturera de problem och 

frågor vi haft i studien. Fallstudieföretagets enda krav har varit att förbli anonyma, 

eftersom känslig information kan förekomma i studien.  

Vi har tidigare arbetat med företaget och kände på så vis redan till deras verksamhet. 

Under en tidigare managementkurs föreslog vi en möjlig implementering av ett 

strategiskt verktyg som enklare skulle följa upp företagets utveckling av framtida 

strategier. VD:n välkomnade idén, och på så vis blev detta en uppdragsbaserad uppsats, 

med inriktning mot aktionsforskning där vi vill förbättra ett praktiskt problem. 

2.3. Förförståelse och perspektiv 
 
Vår förförståelse kring detta ämne har stor betydelse för vår uppsats då vi baserar stora 

delar av våra teorival och insamlingsmetoder kring denna förförståelse. Som läsare 

anser vi det vara av yttersta vikt att få en närmare överblick kring hur väl vi som 

forskare känner till ämnet sedan tidigare (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 87). I det här 

kapitlet har vi som mål att förklara för en kritisk läsare vilken erfarenhet och förståelse 

vi har gällande ämnet. 

Båda författarna läser i skrivande stund civilekonomprogrammet vid Umeå universitet 

där vi avverkar vår åttonde och sista termin med inriktning mot management. Vi har 

alltid varit intresserade av management och kom först i kontakt med begreppet redan 

vid termin ett. Vår tid vid Umeå universitet har byggt upp ett starkare intresse kring 

ämnet i fråga och redan termin fem började vi att styra vår inriktning mot ökade studier 

inom management och finansiering. Vi har nu studerat management under en större del 

av vår utbildning, vilket har resulterat i att vår akademiska resa och erfarenhet har gett 

oss en ökad förståelse kring management som ämne och koncept. Detta tror vi bidrar till 

en sund men kritisk inställning gällande vår undersökning och forskning.  

2.4. Förväntade läsarkunskaper 
 
I denna uppsats har vi antagit en utgångspunkt där läsaren redan har grundläggande 

kunskaper inom management som teoretiskt koncept, samt att läsaren i mindre drag 

redan besitter kunskap om den utveckling som har skett inom management. Då vi inte 

valt att lägga fokus på förklaringar av övergripande managementbegrepp inom detta 

vetenskapliga ämne, finns det möjlighet att läsare med mindre kunskap samt förståelse 

inom detta område kan känna viss oklarhet i de termer och resonemang vi för i denna 

uppsats. Vi vill dock poängtera att vi aldrig haft för avsikt att skriva denna uppsats till 

allmänheten, utan snarare mot ett mindre avgränsat område där vi på bästa sätt hoppas 

kunna uppfylla syftet med denna uppsats. 



 

Sida | 7  
 

2.5. Vetenskapligt angreppssätt 

2.5.1. Ontologisk ståndpunkt 
 

Med ontologi menas det sociala tingets art och natur som kan tolkas på två olika sätt. 

Den kan tolkas objektivt (Objektivism) där de sociala företeelserna är oberoende av 

aktörerna. Objektivism är baserat på fakta som inte kan påverkas av enskilda aktörer 

(Bryman & Bell, 2003, s. 33; Patel & Davidson, 2011, s. 16). I ett företag har 

exempelvis alla anställda olika roller och utför dessa roller genom förutbestämda regler 

och vanor, dvs. arbetsuppgifterna för en specifik tjänst är oberoende av vem som utför 

dem. De sociala entiteterna kan också tolkas som konstruktioner (Konstruktionism) där 

tolkningen om förutbestämda regler och bestämmelser istället ifrågasätts (Bryman & 

Bell, 2003, s. 34). Med konstruktionism menas istället att forskaren utför en egen 

uppfattning som inte nödvändigtvis kan anses som den slutgiltiga. Forskaren fokuserar 

istället på en liten del av ett större problem (Bryman & Bell, 2003, s. 34). 

Ett balanserat styrkort kräver att företaget transformerar abstrakta fenomen till 

operationella termer i syfte att klargöra företagets nuvarande situation och därmed skapa 

förståelse för faktorer som kan tänkas påverka verksamheten (Kaplan & Norton, 2001, 

s. 64). Vi kommer således i studien undersöka företagets chefer och anställda med olika 

arbetsuppgifter. Studien kommer omfatta individernas roll i företaget samt deras 

uppfattningar om verksamheten. Eftersom studien behandlar människors åsikter och 

roller, så tolkas dessa verklighetsuppfattningar annorlunda beroende på vem som utför 

undersökningen. Vi, författarna ser världen som olika mönster där individer tolkar den 

utifrån egna preferenser. På så vis finns ingen klar sanning utan endast olika tolkningar 

och uppfattningar av den. Då studien är specifikt anpassad efter ett företag där syftet är 

att integrera de anställda i utvecklingsprocessen med stöd av ett balanserat styrkort, så 

måste situationsbaserade undersökningar göras för att tolka företaget som helhet. Vi 

anser därför att denna studie främst bör utföras genom förståelse snarare än genom 

objektiva undersökningar. Arbetets ontologiska ståndpunkt kan således tolkas av 

modellen nedan. 

 

Figur 2.1: Vår ontologiska ståndpunkt 

2.5.2. Epistemologisk ståndpunkt  
 

Med epistemologi menas hur vi kan få kunskap om verkligheten. Kunskap kan vara 

objektiv eller olika (även det vetenskapliga) objekt för skilda tolkningar av verkligheten 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 16; Merriam, 1988, s. 66). Inom epistemologiskt 

förhållningssätt finns två olika skolbildningar. Dessa två är antingen en positivistisk- 

eller en hermeneutisk- syn på verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Den 

positivistiska synen behandlar forskningsstudien objektivt där fakta och information 

leder till svar. Detta gör forskaren genom att observera olika fenomen som sedan testas 

(Patel & Davidson, 2011, s.26). Den hermeneutiska synen säger istället att det endast är 

ett svar av flera, med det menas att en handling har olika perspektiv (Bryman & Bell, 

2005, s. 27). Forskning är enligt hermeneutiken mer förklarande och fokus ligger istället 
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hos det mänskliga beteendet (Patel & Davidson, 2001, s. 29).  I praktiken kan forskaren 

dock inte vara helt objektiv, då skillnaden mellan teorin och den genomförda 

undersökningen, tolkas av forskaren själv. Konsekvensen är att ett subjektivt 

undermedvetande filtrerar informationen genom egna uppfattningar (Patel & Davidson, 

2011, s. 27).  

Vi, författarna har tidigare arbetat med fallstudieföretaget och känner på så vis redan till 

verksamheten. För att motverka att undersökningen påverkas av vår tidigare uppfattning 

av företaget, kommer vi endast fokusera på det som vi observerar under studiens gång 

och utesluta tidigare upplevda känslor och erfarenheter. Målet med undersökningen är 

att förstå individuella åsikter och känslor som kan påverka företagets strategiska 

processer vilket vi anser är ett relativt komplext område. Genom att undersöka 

individerna genom semi- och ostrukturerade intervjuer anser vi kunna bidra till en större 

förstålelse, som hjälper oss att bättre tolka organisationens verksamt och miljö. Detta 

skall senare kunna bidra till slutsatser som svarar på vår problemformulering som 

arbetet utgått ifrån. Målet är att finna olika mönster i undersökningen som kopplar 

relationen mellan företagets anställda, ledning, vision och deras målsättningar. Detta 

anser vi bäst kunna genomföra om vi utgår i från en hermeneutiks ståndpunkt. Modellen 

nedan visar vår epistemologiska ståndpunkt. 

Figur 2.2: Vår epistemologiska ståndpunkt 

2.6. Arbetets utformning 
 

För att uppnå en logisk enkelhet, för både oss som forskare men även för de som läser 

denna uppsats har vi valt att strukturera de teoretiska, empiriska och analytiska avsnitten 

utifrån ett grundläggande upplägg. Anledningen till detta är att skapa en lättförståelig 

och övergripande struktur, vilket hjälper läsaren att förstå hur dessa avsnitt är 

uppbyggda  

Utifrån denna generella aspekt valde vi att bygga upp studien efter tre avsnitt; Strategisk 

affärsutveckling, Change Management och det balanserade styrkortet. Dessa tre avsnitt 

ligger till grund för utformningen av teorin, empirin samt analysen och syftar till att öka 

logiken och förståelsen kring våra argument gällande specifika företagsrelaterade 

faktorer. Samtliga avsnitt kommer därför att följa denna struktur. Vår förhoppning kring 

detta tillvägagångssätt är att skapa ökad förståelse och inblick, men även att ge läsaren 

möjlighet att reflektera kring kopplingen mellan de tre tidigare nämnda avsnitten. 

Figur 2.3 nedan visar hur strategisk affärsutveckling bildar toppen på den beskrivande 

pyramiden som omfattar: den affärsdrivande verksamheten, utvecklandet av bättre 

interna förändringsprocesser och strategier. Denna form av affärsutveckling berör enligt 

vår tänkta modell företagets vision, målsättningar och lång/kortsiktiga strategier och är 

ett hjälpmedel i företagets strävan att söka långsiktiga konkurrensfördelar. Längre ned 

finner vi konceptet Change Management som bygger på avsnittet om den strategiska 
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affärsutvecklingen, här syftar vi till att skapa förståelse kring det komplexa fenomenet 

förändring och dess påverkan på företagets strategi och affärsutvecklingsprocess. Syftet 

är att de två övre avsnitten, dvs. affärsutvecklingen och Change Management ska 

kopplas samman i det balanserade styrkortet som är det strategiska verktyget som skall 

fungera som förändrings- och strategidrivande process.  

 

 

 

  

 

 

  

  

Figur 2.3: Arbetets utformning 

2.7. Aktionsforskning som design 
 

Studien är som tidigare nämnt utformad efter aktionsforskning där vårt uppdrag är att 

förbättra företagets förutsättningar gällande involvering av de anställda inom 

utvecklingsprocessen med stöd av ett balanserat styrkort. Enligt Rönnerman (2004) 

kännetecknas aktionsforskning som en ansats som sker i praktiken. Med det menas att 

forskaren tillsammans med praktikern (företaget) skall utforma forskningen, som leder 

till en förändring i verksamheten (Rönnerman, 2004, s. 20). Praktikern som i detta fall 

är företaget vi utför uppdraget åt kan baserat på vår forskning använda studien som 

underlag för nya strategier (Rönnerman, 2004, s. 13; Mertler, 2006, s. 2).  

Aktionsforskning är praktikorienterad och beroende av praktikern som iscensätter 

handlingen eller problemet som leder till att observationer eller undersökningar kan 

genomföras. Forskaren skall sedan analysera och koppla olika mönster som leder till 

slutsatser baserade på den praktiska informationsgenereringen (Rönnerman, 2004, s. 

14). Tillsammans med företaget har vi diskuterat fram att studien bör omfatta företagets 

anställda och den förändringsbaserade miljö organisationen befinner sig i. 

Rönnerman (2004) menar att forskaren måste begrunda en praktisk reflektion där denne 

klargör vad som skall eller bör förändras för att organisationen i fråga skall uppnå sina 

mål. Forskaren måste även utföra en diskuterande reflektion där denne tillsammans med 

praktikern planerar vad som skall diskuteras och vad som bör undersökas. Till sist 

måste forskaren utföra en teoretisk reflektion där anknytning till tidigare forskning, 

litteratur eller teori tas i beaktning (Rönnerman, 2004, s. 21; Reason & Bradbury, 2006, 

s. 12). Vi bör dock som forskare ta hänsyn till den synergieffekt som kan uppstå när vi 

arbetar nära en organisation eller ett specifikt problem. Inom en kvalitativ 

forskningsansats kan forskarens undersökning överlappa med den teoretiska 

kopplingen, till den grad då de blir oskiljbara (Reason & Bradbury, 2006). Detta kan då 

leda till att forskarens paradigm består av att endast söka efter svar kopplade till den 

 

Strategisk 
affärsutveckling 

Change Management 

Balanserat styrkort 
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teoretiska förståelsen. Resultatet kan då bli missvisande då hänsyn till andra faktorer 

förkastats (Reason & Bradbury, 2006).  

I detta arbete har vi utgått ifrån teorier som är kopplade till vårt ämne, på så vis kan 

läsaren uppfatta en synergieffekt (Reason & Bradbury, 2006). Teorierna vi har valt är 

dock allmänt kända och omfattande. Det finns därför utrymme för oss som forskare att 

reflektera kring olika faktorer. På så vis har vi tagit hänsyn till vår egen uppfattning, där 

vi har försökt balansera vårt subjektiva synsätt. Arbetet har dock utförts genom en 

kvalitativ undersökning och kan således tolkas annorlunda beroende på vem som utför 

undersökningen. Praktikern (uppdragsgivaren) har gett oss fria händer gällande analysen 

av företagets utgångspunkter. Vi har tillsammans diskuterat vilka personer och områden 

som bör studeras, och vilken typ av undersökning som är lämpligast baserad på syftet. 

De faktorer i strategin som vi anser är lämpligast att undersöka baserad på syftet är 

företagets kommunikationsförmåga, förändringsbenägenheten, visionen, motivationer, 

tillhörighet och marknaden. Vår uppgift blir således att finna mönster som orsakar 

problem och förverkligandet av strategier, och samtidigt analysera dessa utifrån teorier. 

Detta för att slutligen rekommendera lämpliga åtgärder företaget kan ta för att integrera 

de anställda i utvecklingsprocessen med stöd av att balanserat styrkort.  

2.8. Angreppssätt 
 

Forskning handlar mycket om att producera teorier som på bästa sätt kan tolka 

verkligheten (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Inom forskningen är det viktigt att förstå 

hur teori och empiri går ihop. Den empiriska undersökningen måste baseras på 

teoretiska utgångspunkter för att stärka forskningen, annars kan det enkelt hända att 

undersökningen saknar värde. På samma sätt gäller en teoretisk undersökning som 

saknar empirisk grund (Johanessen & Tufte, 2003, s. 35; Svenning, 2000, s. 54). Enligt 

Arbnor och Bjerke (1994, s. 107) så har det analytiska tillvägagångssättet en cyklisk 

natur där forskning påbörjas med fakta och avslutas med fakta. Om samma process inte 

kan upprepas med samma teori och data så anses teorin föråldrad och sökandet efter ny 

teori måste göras, detta för att få en så bra avbildning av verkligheten som möjligt.  

Generellt finns det tre olika angreppssätt som en forskare kan basera sin studie på. 

Dessa tre är deduktiva-, induktiva- och abduktiva angreppssätt (Patel & Davidson, 2011, 

s. 23). Det deduktiva angreppssättet utgår ifrån förhållandet mellan den teoretiska 

referensramen och den empiriska undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 23). 

Verkligheten inom en deduktiv ansats är objektiv och oberoende av vem som 

undersöker den (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 41). Den deduktiva ansatsen utgår därför 

från en teoretisk referensram som bekräftas av empirin. Den induktiva ansatsen går 

istället ut på att generera fakta från det "speciella" till det "allmänna". Med andra ord 

från empiri till teori (Johanessen & Tufte, 2003, s. 35). Ett abduktivt angreppssätt 

försöker istället hitta en balans eller en kombination mellan deduktiv och induktiv, där 

forskaren från enskilda fall formulerar en teori som sedan implementeras över andra 

fall, vilket innebär ny teorigenerering (Patel & Davidson, 2011, s. 25). 

Denna uppsats är baserad på ett uppdrag där vi ska undersöka hur de anställda inom vårt 

fallstudieföretag kan integreras i utvecklingsprocessen med stöd av ett balanserat 

styrkort. Vi kommer därför att studera företagets nuvarande situation och de anställdas 

inställning till förändring, för att på bästa sätt kunna förstå verksamheten och uppfylla 

syftet med denna studie. Detta kommer vi genomföra utifrån teorier där vi sedan ska 

analysera den empiriska datainsamlingen som åter kopplas till teorin. Vi kan därför säga 
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att vårt angreppssätt utgår ifrån ett abduktivt forskningsangrepp. Intentionen är att skapa 

en modell som förklarar hur affärsutveckling, Change Management och det balanserade 

styrkortet kan kopplas samman inom företagets verksamhet. 

2.9. Val av teorier och källor 

 
För att finna relevant forskning och teorier relaterat till vårt ämnesval, har vi främst 

använt oss av databaser från biblioteket på Umeå universitet, där vi använt sökmotorn 

Business Source Premier. Vi har även använt Google Scholar som alternativ för att 

sedan finna samma information genom Business Source Premier, på så vis säkrar vi 

uppsökandet av trovärdiga artiklar. De böcker vi har använt oss av är ofta 

förekommande och refererade i de artiklar som studerats. Vi har även använt oss av 

välkända böcker inom ämnet företagsekonomi och management där författare 

sammanfattat olika teorier från välkända forskare. Sökorden som frekvent användes 

under genereringen av teorier och tidigare forskning bestod främst av: balanced 

scorecard, Change Management, strategic change, corporate change, och employees 

perspective. Tabellen nedan visar antalet sökträffar vi fått baserad på olika 

sökalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1: Antal sökträffar efter sökordet. 

2.10. Källkritik 
 

Grunden till denna studie är baserad på välkända teorier som än idag är relevanta inom 

respektive forskningsområde. I denna studie har vi varit väldigt noggranna med att välja 

vilka källor som passar in på just vårt ämne och problem, och har främst använt oss av 

vetenskapliga artiklar och böcker. Lundahl och Skärvad (1999) menar att 

förstahandskällor syftar till en forskares studier som denne sedan formulerat till en teori. 

En sekundärkälla å andra sidan beskriver en annan forskares studier som har refererat 

till ursprungskällan. Grundteorierna i denna studie är baserade på förstahandskällor där 

vi har kompletterat med sekundärkällor för att styrka ursprungskällans validitet, 

Sökord Business Source Premier 

Balanced Scorecard 1390 

Change Management, IT, 

employee 

9489 

Change Management, 

balanced scorecard 

147 

Strategic change. IT, 

Employee 

1185 

Corporate change, 

Balanced scorecard 

108  

Employee perspective 9193 

Top down, bottom up 4368 
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samtidigt för att visa en kritisk och objektiv syn på förstahandskällorna. Enligt Ejvegård 

(1996) måste forskaren utgå ifrån fyra kriterier vid användning av källor inom 

forskning. Dessa kriterier omfattas av källans äkthet, oberoendekravet, färskhetskravet 

och samtidighetskravet som vi utgått från vid generering av teorier i form av primära 

och sekundära källor. Vidare kommer vi att förklara de olika kriterierna och hur vi 

uppfyller dessa krav. 

Det är viktigt som forskare att undersöka om källan ifråga är äkta eller om det kan 

föreligga en viss förfalskning eller gömd ideologi i källan (Ejvegård, 1996, s. 59). I det 

här arbetet har vi varit noggranna vid artikelsökningar och främst använt oss av 

sökmotorn Business Source Premier, där vi har granskat alla artiklar efter relevans till 

ämnet. Vi har samtidigt varit noggranna med att artiklarna tidigare granskats av forskare 

vilket har resulterat i användandet av artiklar som är "peer-reviewed". Vid undersökning 

av materialets äkthet gällande våra källor har vi granskat antal gånger källorna blivit 

citerade, detta för att ytterligare styrka de källor vi använt oss av. De böcker som vi har 

refererat till är oftast välkända böcker som tidigare forskare har använt sig av, och som 

vi har tolkat som primärkällor. 

Oberoendekravet syftar till att källans värde kan fastställas om forskaren kan hänvisa till 

ursprungskällan (Ejvegård, 1996, s. 60). Vi har som regel i arbetet utgått från artiklar 

som varit citerade och "peer-reviewed". För att undvika att en primärkälla har vinklats, 

tagits ur ett annat sammanhang, eller av den anledning då vi försökt finna ytterligare 

relevant information till vår studie har vi alltid utgått i från primärkällan. Vi har dock i 

vissa delar av studien endast refererat till primärkällan genom sekundärkällan då vi inte 

kunnat finna primärkällan, eller att den varit på ett annat språk. Vi har därför istället valt 

att granska sekundärkällan som den varit refererad i.  

Med färskhetskravet menas att forskaren bör använda sig av nyare eller färskare källor. 

En färsk källa bör i regel innehålla ny fakta och information utan att viktig fakta från de 

äldre försummas (Ejvegård, 1996, s. 61). Detta kan t ex. vara tidigare citerad forskning 

som idag är irrelevant.  Vi har som regel försökt finna forskning inom ämnet som inte är 

mer än tio år gammal, detta för att vara så relevanta i ämnet som möjligt. Vissa källor i 

studien är dock äldre än andra, detta beror främst på att relevansen inom den tidigare 

forskningen anses fortfarande aktuell, och starkt knuten till vårt ämne.   

Med samtidighetskravet menas att tidigare forskning och litteratur kan vara inaktuell 

och studien irrelevant. Till skillnad från färskhetskravet som söker så sen källa som 

möjligt (primärkälla) så säger samtidighetskravet att forskaren bör söka källor så nära 

det analyserade ämnet som möjligt (Ejvegård, 1996, s. 61). I denna studie har vi utgått 

ifrån ursprungsteorier som fortfarande anses vara relevanta. Vi har dock kompletterat 

dessa med färska källor för att verkligen visa relevansen i studien. De vetenskapliga 

artiklarna som vi använt i studien har också många tidigare publiceringar, på så vis kan 

dessa anses som färsk analys.  
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3. Teoretisk referensram 
Vi har valt att lägga upp den teoretiska referensramen efter den modell vi valt att 

strukturera arbetet utefter. Detta betyder att uppbyggnaden i detta kapitel kommer att 

börja med en teoretisk diskussion kring det första blocket som är Strategisk 

affärsutveckling, sedan kommer vi diskutera kring det andra blocket vilket innehåller 

fenomenet Change Management för att sedan avsluta med det strategiska verktyget 

”balanserat styrkort”. 

3.1. Strategisk Affärsutveckling 
 

Denna sektion syftar till att beskriva det första blocket i vår modell. Vi kommer att 

behandla och förklara teorier som är kopplade till strategisk affärsutveckling. Vidare 

kommer vi förklara varför vi anser att dessa teorier är användbara i just denna studie 

samt vilken betydelse de får för vår slutgiltiga diskussion.  

3.1.1. Planerade och framväxande strategier 

 

Clegg et al (2011, s. 52) nämner att ett av huvudsyftena med strategisk utveckling är att 

leda företaget mot en långsiktigt hållbar konkurrensfördel inom företagets verksamma 

industri. Något som dock diskuterats är det faktum att det inte finns ett sätt som är bättre 

än det andra när det gäller att utveckla strategiska konkurrensfördelar. Detta betyder att 

företag måste skräddarsy sin strategi efter den egna verksamheten och dess omgivning i 

syfte att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Strategi är således de initiativ 

företagsledare använder sig av då de fördelar resurser på bästa möjliga konkurrens- och 

företagsgynnande sätt (Clegg et al., 2011, s. 10). Clegg et al (2011, s. 84) menar att 

fokus bör ligga kring utvecklingen av resurser som andra aktörer har svårt att kopiera, 

vilket på lång sikt leder till strategiska konkurrensfördelar.   

Det finns flera olika terorier som behandlar strategier kopplat till förändring. Enligt 

McGreevy (2008, s. 355) så är själva hanteringen av förändring bland den svåraste 

uppgiften moderna chefer utsätts för. I denna studie är det således relevant att undersöka 

fallstudieföretagets strategikultur. Mintzberg & Waters (1985) menar att företagets roll 

gällande strategisk förändring i en konkurrenskraftig miljö antingen är planerad 

(deliberate) eller framväxande (emergent). Teorin baseras på hur företag förbereder sig 

inför framtida förändringar och utvecklingar (Mintzberg & Waters, 1985, s. 257). Det är 

svårt att exakt förutspå framtida utvecklingar, därför måste företaget finna mönster som 

kännetecknar förändringar på marknaden som sedan anpassas efter det beslut som 

gjorts. För ett IT-bolag är det extra viktigt att anpassa företaget efter förändring då den 

teknologiska utvecklingen i många fall kan betyda stora konkurrensfördelar. Strategin 

måste således grundas på kortsiktiga marknadsförändringar som kontinuerligt 

uppdateras enligt Mintzberg (1985, s. 257) som beskriver strategi som: "a pattern in a 

stream of decisions". Nedan följer en figur som beskriver hur en planerad strategi 

förändras till en framväxande strategi som då blir en realiserad strategi.  
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Figur 3.1: Samband mellan en planerad och en framväxande strategi  
Källa: Mintzburg & Waters (1985) 

Den planerade strategin är framåtriktad och noggrant uträknad för att sedan brett 

kommuniceras bland organisationens medlemmar (Clegg et al., 2011, s. 126). Det krävs 

dock att den planerade strategin är bestämd och inga missuppfattningar eller 

felmarginaler förekommer före själva implementeringen. Strategin måste även 

förmedlas till intressenterna inom företaget som accepterar ledningens visioner, detta 

för att motverka felaktiga handlingar i processen (Mintzberg & Waters, 1985, s. 258-

260).  Den planerade strategin måste även stämma överens med den verkliga strategin. 

Med det menas att inga externa faktorer såsom marknad, konkurrenter eller myndigheter 

får påverka den verkliga strategin. Kriterierna för en planerad strategi är således näst 

intill omöjliga att möta då externa faktor mer eller mindre kommer påverka denna typ 

av strategi, dock har flera organisationer varit nära en perfekt planerad strategi 

(Mintzberg & Waters, 1985, s. 258-260).  

Dunphy & Stace (1993) menar att en planerad strategi syftar till olika parter som har en 

vilja och ett intresse att förändring bör ske på ett visst sätt. De tar således inte hänsyn till 

organisationens olika konflikter och politik eller antar åtminstone att de enkelt kan lösas 

(Burnes, 1996, s. 186). Enligt Mintzberg & Waters (1985) så kan de som befinner sig 

utanför beslutsgruppen, exempelvis de anställda och externa intressenterna agera men 

de kan inte påverka den planerade strategin. Burnes (1996) kritiserar modellen och 

menar att den planerade strategiska modellen sägs vara ämnad att fungera för alla 

organisationer, vid olika situationer och ska ske fortlöpande. Den tar således inte hänsyn 

till andra faktorer som påverkar en organisation, detta bekräftas även av McGreevy 

(2008) som menar: "players within a system have a view of that systems functions and 

purpose and players' views may be very different from eachother" (McGreevy, 2008, s. 

358).  

Den framväxande strategin saknar till skillnad från en planerad strategi en fullständig 

planering. Företaget agerar istället mer dynamiskt vid strategisk implementering. De tar 

således hänsyn till den omgivning de befinner sig i och anpassar företagets strategi 

successivt (Mintzberg & Waters, 1985). Teorin bygger på att finna olika mönster i 

praktiken som företaget sedan formar strategier efter, på så vis kan företaget snabbare 

reagera mot förändring. Ett företag kan dock enbart inte förlita sig på framväxande 

strategier liksom inte heller en planerad strategi (Mintzberg & Waters, 1985). Dock har 

det på senare tid visat sig vara mer effektivt att hela tiden pröva strategier anpassade 

efter marknaden eller omgivningen. Detta för att undvika överraskningar som företaget 

kan ha svårt att svara på (Burnes, 1996, s. 187). Med framväxande strategier menas 

dock inte att ledningen inte har kontroll, utan att de istället är öppna för förändringar, 

mer flexibla och lyhörda (Mintzberg & Waters, 1985, s. 271). Burnes (1996) menar att 

en framväxande strategi är baserad på mindre strategiska förändringar, men 

konsekvensen blir att företaget kan tvingas genomgå stora re- konfigurationer och 

transformationer.  
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De faktorer som möjliggör att en framväxande strategi kan implementeras i ett företag 

är först och främst informations- generering från den externa omgivningen, de interna 

objektiven och de interna förmågorna. Det krävs också en fungerande kommunikation i 

form av överföringsförmåga och informationsinlärning. Fokus bör även ligga på hur 

pass väl företaget som helhet kan implementera ny kunskap och analysera tidigare 

händelser och strategier för att finna nya optimala lösningar (Burnes, 1996, s. 194).  

Ledarens roll blir då från att planera och dirigera strategi till att skapa en struktur och 

miljö på företaget där de anställda blir mer motiverade till att experimentera och ta 

risker, samt bilda en arbetskraft som tar ansvar för att finna nya behov till förändring 

och förverkliga dem (Burnes, 1996, s. 194).  

McGreevy (2008) menar att framväxande strategier avser en anpassning till förändring i 

omgivningen där företaget fokuserar mer på att införa ny kunskap snarare än att 

ledningen vill skapa värde eller ny kultur bland de anställda. Miller (1993) kritiserar 

detta resonemang och menar att när chefer väl får erfarenhet av lyckade och 

misslyckade strategier så kan de bli cyniska. Detta leder oftast till att de inför framtida 

strategier främst fokuserar på lyckade handlingar som tidigare gjorts, på så vis samlar de 

in mindre information som underlag och risken för misslyckanden blir då större (Miller, 

1993 i Burnes, 1996). 

Dessa två typer av strategier har både för- och nackdelar och fungerar inte inom alla 

organisationer (Mintzberg & Waters, 1985, s. 272). Dock är forskarna eniga om att en 

organisation mer eller mindre bör implementera både en planerad och framväxande 

strategi. Detta för att en organisation utgår ifrån sin vision och behöver således en klar 

bild av vad de vill åstadkomma. Samtidigt måste organisationen anpassas efter den 

rådande förändring som vanligtvis sker genom den externa omgivningen (Mintzberg & 

Waters, 1985; Burnes, 1996; McGreevy, 2008; Clegg et al., 2011). Frågan ligger därför 

istället i vilken typ av strategi som företaget bör fokusera mest på. Mintzberg & Waters 

(1985) presenterar åtta olika typer av strategier som kännetecknar planerad och 

framväxande strategi, där företagen fokuserar mer på det ena eller mer på det andra.  

 

Tabell 3.1 nedan visar olika typer av planerade och framväxande strategier som företag i 

dag mer eller mindre tillämpar. 

Planned Strategy 

  

   

Strategi består av en formel handling med olika intentioner. Denna planerade strategi har tidigare 
varit väldigt vanligt bland organisationer. Processen av en planerad strategi är strikt kontrollerad och 
uppfölj konstant av företagets ledning 

Entrepreneurial Strategy Entreprenörisk strategi kan förknippas med "corporate entrepreneurship". Här är det entreprenören 
som fastställer företagets visioner för framtiden. Strategin är en planerad strategi som är starkt 
kontrollerad av entreprenören. 

Ideological Strategy En ideologisk organisation är förknippad med en stark politisk ståndpunkt. Organisationen har en 
stark kultur med fasta regler och mål. Företagets mål är oftast en inspiration till företagets 
medlemmar och metoden är brett planerad med fasta metoder och objektiv. 

Umbrella Strategy En paraply strategi kan förknippas med en organisation som har flera olika grupper med olika 
intressen.  Oftast förmedlas en vision som de olika grupperna får implementera själva. På så vis 
implementeras en planerad strategi men samtidigt en framväxande strategi då grupper själva får 
experimentera olika processer för att uppnå företagets vision. Strategin är på så vis inte lika 
kontrollerad av ledningen. 

Process Strategy Likt en paraply strategi så är process- strategin en strategi där ledningen fokuserar på att 
implementera en vision eller ett mål i företaget. Det är sedan upp till medarbetarna att försöka uppnå 
de målen genom en framväxande strategi dvs. på bästa sätt anpassa till förändring samtidigt som de 
följer företagets vision.   
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Tabell 3.1: Planerade och framväxande strategier 
Källa: Mintzberg & Waters (1985) 

Härmed har vi redovisat för hur planerade samt framväxande strategier kan komma att 

påverka företagets strategiska utvecklingsprocesser. I nästa sektion har vi valt att 

presenterna hur marknaden kan påverka det strategiska initiativtagandet beroende på 

den omgivning samt industri företaget är verksamt inom.  

3.1.2. Porter's Five Forces 

 

En marknads och industribaserad teori hjälper oss som forskare att förstå den komplexa 

omgivning vårt fallstudieföretag är verksam inom. Denna teori beskriver marknaden ur 

ett konkurrensperspektiv vilket kan kopplas till vår studie då vi vill studera och öka 

både vår men även företagets förståelse gällande marknadsbaserade faktorer som 

påverkar företagets generella konkurrensfördel. 

Porter (2008) argumenterar att det finns fem krafter som bestämmer konkurrensandelen 

inom en specifik industri. Han menar att om dessa krafter sammanställs i relation till 

den utvalda industrin kan företaget bestämma vinstpotentialen inom industrin. 

Exempelvis har en industri med låga ingångsbarriärer, där många företag konkurrerar 

om marknadsandelar också låga vinstmarginaler. I en industri som istället kräver 

exempelvis högt startkapital förväntas högre vinstmarginaler. Porter (1980) menar att 

förståelse för dessa underliggande konkurrenskrafter kan hjälpa företag i sin strävan 

efter en lyckad strategisk utveckling och långsiktig konkurrenskraft, samt till förståelse 

för företagets starka och svaga sidor. Porter (2008) argumenterar även för att denna 

förståelse bidrar till en ökad insikt i företagets generella ståndpunkt på marknaden, samt 

vart företaget bör fokusera de strategiska resurserna som förväntas ge högsta möjliga 

resultat och avkastning (Porter, 1980, s. 34-35).  

Hot från nya aktörer är det hot som nya aktörer bidrar med då de introducerar ny 

kapacitet, nya resurser och viljan att ta över marknadsandelar från redan positionerade 

aktörer. Detta hot tenderar att bli lägre desto högre ingångsbarriärerna är för en specifik 

industri, där dessa barriärer exempelvis definieras genom högt startkapital eller 

svårighet att skaffa sig distributionskanaler (Porter, 1980, s. 36-37). De nästkommande 

två krafterna är kraftfulla köpare och leverantörer där exempelvis kraftfulla köpare kan 

pressa ned priserna, kräva bättre kvalitet eller spela olika aktörer mot varandra. 

Samtidigt som kraftfulla leverantörer kan höja sina priser eller reducera sin kvalitet och 

därmed pressa lönsamheten ur specifika industrier (Porter, 1980, s. 40). 

Nästa kraft är substitutprodukter, här kan andra produkter som konkurrerar ut den 

befintliga industrins produkter vara avgörande för industrins potentiella vinstpotential. 

Exempel på substitut produkter/tjänster är e-mail istället för brev etc. Sista kraften är 

Unconnected Strategy Denna typ av strategi låter företagets medlemmar utforma en egen strategi anpassad efter 
omgivningen. Med andra ord kan vi säga att strategin är annorlunda från grupp till grupp. Detta är en 
typisk planerad strategi 

Concensus Strategy Strategin bygger på olika intressenters intressen inom organisationen. detta ger utrymme för 
förhandlingar och strategin kan därför förändras hela tiden, på så vis är detta en framväxande strategi 

Imposal Strategy Denna typ av strategi är starkt relaterad till externa bestämmelser. Exempelvis att myndigheter har 
en stark påverkan på organisationens utformning. Teoretisk agerar myndigheten dynamiskt medan 
organisationen måste implementera en bestämd och därmed planerad strategi. 
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rivaliteten mellan existerande konkurrenter där priskrig, nya produktlanseringar och 

marknadskampanjer påverkar industrins vinstpotential (Porter, 1980, s. 44-45). 

Porter (1980) menar att så fort företaget förstår de underliggande krafterna och dess 

intentioner gentemot industrin kan företaget identifiera starka respektive svaga sidor. 

När detta gjorts kan företaget positionera sig på ett sådant sätt att de garderar sig mot de 

konkurrerande krafterna och därmed genom strategiska aktiviteter förbättrar företagets 

långsiktiga strategiska ståndpunkt och konkurrensfördel (Porter, 1980, s.46; Renko et 

al., 2011, s. 378). 

Beroende på hur marknaden utvecklas så bör moderna företag utveckla strategiska 

processer och förändringsaktioner som därmed syftar till att möta marknadens behov 

och bringa fördelaktiga konkurrensfördelar. Denna strategiska utvecklingsprocess bör 

därmed kommuniceras till företagets anställda vilket görs genom informationsstrategi 

som nästa sektion behandlar.  

3.1.3. Top-down Bottom-up management 

 

Tidigare forskning har visat att det har blivit allt mer viktigt för organisationer att 

förmedla kunskap om företagets mål och visioner. Det är det också viktigt att företaget 

har bra metoder för att kommunicera ny kunskap gällande utveckling och förändring 

(Prahalad & Hamel, 1994). Eftersom vår studie syftar till aktionsforskning gällande ett 

företags strategiska utvecklingsprocess för att integrera de anställda, hjälper denna teori 

till en ökad förståelse av företagets informationsstrategier. 

Informationsflödet mellan olika element inom företaget är oftast komplext. Enligt Gupta 

och Govindarajan (2000) så finns det stora utrymmen för missförstånd mellan ledning 

och anställda. Problemet kan bero på flera olika faktorer där exempelvis de anställdas 

motivation till förändring uppfattas negativt, eller att diffusa och oklara visioner om vad 

ledningen egentligen vill förmedla kan ha negativa effekter på de anställda. Två begrepp 

som förknippas med informations strategi eller kunskaps generering är top- down och 

bottom- up strategier (Gordon et al., 1997). 

Top- down strategier beskrivs som en översiktlig bild av organisationen där ledningen 

fokuserar på tidigare händelser för att skapa eller prognostisera framtida händelser 

(Gordon et al., 1997). Oftast är bilden av organisationen suddig och den information 

som förmedlas neråt mot den operationella verksamheten är diffus. På så vis finns det 

utrymme för missförstånd och risk för misslyckande av strategisk implementering 

(Gordon et al., 1997). Dock är processen smidigare och mindre tidskrävande än en 

bottom- up strategi. 

Bottom- up strategier å andra sidan fokuserar på organisationens alla element där fokus 

istället ligger hos de lägre faktorerna i företaget. Ledningen fokuserar istället på 

verksamhetens alla delar och strategin implementeras nedifrån (Gordon et al., 1997). 

Denna typ av informationsstrategi minskar risken för missförstånd och strategin 

anpassas efter företagets förmåga och kunskaper (Gordon et al., 1997). Eftersom fokus 

ligger hos de anställda blir motivationen högre, och förändringsprocessen kan lättare 

tolkas på operationell nivå. Problemet ligger istället hos individuella intressen till 

förändring som ibland inte stämmer överens med företagets (Gupta & Govindarajan, 

2000). 
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För att denna process skall fungera krävs att de anställda integreras och känner 

tillhörighet, samt att de kan identifiera sig med sin organisation. I nästa sektion 

behandlar vi vikten av delaktighet samt hur individer identifierar sig inom olika grupper 

och motiveras av effektivt ledarskap.  

3.1.4. Grupp identifiering och ledarskap 

 

Det finns flera studier inom den psykologiska vetenskapen som behandlar människors 

beteenden inom organisationer. Den centrala aspekten har varit människors beteenden 

och identifiering inom verksamheter och grupper (Hogg & Terry, 2001). Moreland et al 

(2001) diskuterar kring medarbetarnas själv- identifiering med företagets verksamhet 

och vision. De menar att allt färre människor känner sig lojala mot den organisation de 

tillhör. Konsekvensen av detta kan leda till en minskad produktivitet i arbetet (Moreland 

et al., 2001, s. 87). Moreland et al (2001, s. 87) menar att människor vill känna 

tillhörighet och gemenskap, och en lösning är att förbättra organisationens sociala 

egenskaper där människor tillsammans får skapa en fungerande och produktiv 

arbetsplats. I denna studie är detta relevant då de anställdas motivation gentemot 

förändring och beslutsfattning påverkar hur väl nya strategiska förändringar accepteras.  

Att kategorisera sig som individ förenklar ens stimuli gentemot sin grupp och 

organisationen. Den sociala identifieringen inom organisationer sker därför genom 

kategorisering (anställda söker sig till personer med samma preferenser, ex, 

marknadsförare, receptionist etc.) av arbetsgruppen (Moreland et al., 2001, s. 87). Detta 

är dock bara en potentiell lösning av problemet när det kommer till individers 

tillhörighet och motivation inom verksamheter. 

Organisationer består av olika divisioner och semigrupper där varje individ mer eller 

mindre tillhör en arbetsgrupp (Morland et al., 2001, s. 89). Problemet är att många 

individer endast har en relation med den arbetsgrupp de tillhör. På så vis skapar 

medlemmarna en stark relation till varandra och en "vägg" skapas gentemot andra 

grupper inom organisationen. Detta är ett problem då företagets kultur kan avta för att 

istället formas efter gruppens preferenser (Morland et al., 2001, s. 89). Inom fungerade 

grupper skapar individer speciella roller och aktiviteter som underlättar 

informationsflödet mellan arbetsgruppen och andra grupper inom organisationen. Detta 

fungerar dock endast om individerna kan identifiera sig med organisationen, på så vis 

blir de även motiverade och produktiviteten ökar (Morland et al., 2001, s. 89-90).  

Den sociala gruppidentifieringen har dock kritiseras för att inte ta hänsyn till 

grupprototyper (Hogg & Terry, 2001 s. 98). Hogg och Terry (2001) menar att grupper 

tenderar att skapa prototyper vilket både ger för- och nackdelar. Det positiva är att nya 

medlemmar med samma preferenser enkelt kan identifiera sig med gruppen och därmed 

känna motivation som ger ökad produktivitet. Nackdelen är dock att nya medlemmar 

med samma kvalifikationer men olika preferenser har svårare att identifiera sig. 

Konsekvensen av detta blir att gruppen blir enkelriktad och enformig (Hogg & Terry, 

2001, s. 98). 

Den sociala identifieringen är ur ett ledarskapsperspektiv väldigt viktig då 

organisationens anställda måste känna tillhörighet för att ledningen på bästa sätt kan 

förmedla visionen (Haslam & Platow, 2001, s. 213-214). Forskare har tidigare studerat 

kring "transactional" och "transformational" ledarskapsansatser. Grunden till dessa två 

ansatser är att ledaren skapar motivation bland de anställda genom att erbjuda 
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belöningar för genomförande av arbete (Haslam & Platow, 2001, s. 213-214). Den 

förstnämnda ansatsen utgår ifrån tjänster (användes mer förr) där båda parterna hjälper 

varandra, dvs. båda får något utav en gemensam aktion. En "transformational" ledare 

fokuserar istället på att motivera sina anställda att utföra ett arbete, och belönas genom 

exempelvis beröm. På så vis förstärks den anställdes motivation där motivationen i 

praktiken tenderar att smittas av till andra medlemmar inom gruppen (Haslam & 

Platow, 2001, s. 213-214).  

Hogg och Terry (2001, s. 228) menar istället att grunden till ett lyckat samarbete mellan 

ledaren och anställda riktar sig mot en socialkategoriserad relation som förstärker 

företagets sammanhållning och på så vis uppfyller företaget den gemensamma visionen. 

I slutändan är det individen som måste känna samhörighet till organisationen, på så vis 

är relationen ömsesidig.  

Det har även forskats kring vilka typer av ledarskapsstilar som fungerar bäst bland de 

anställda. En väldiskuterad ledarskapsstil har visat sig vara den transformella ledaren 

som anammar organisationsförändring och positivt påverkar motivation, 

tillfredsställelse och effektiviteten hos sina medarbetare. Denna ledarskapsstil bygger på 

antaganden att transformella ledare kan ändra på sina medarbetares tankar och aktioner 

genom att fokusera på organisationens gemensamma nytta. Detta görs genom att 

inspirera och leda sina anställda mot ökad förståelse för organisationens värden, 

målsättningar, syften och vision vilket i sin tur resulterar i förståelse för organisationens 

framtida målsättningar. Denna förståelse öka de anställdas känsla av delaktighet inom 

organisationen. Resultatet blir att de anställda kan identifiera sig med organisationens 

värdegrunder och målsättningar vilket i sin tur skapar stolthet och självförtroende för 

den enskilda individen. (Moynihan et al., 2012, s. 146-147) 

Den transformella ledaren framhäver således de anställdas kreativa sida genom att 

anamma idéer utan att subjektivt negligera dem. Den transformella ledarskapsstilen 

utvecklas kring organisationsförändring och genom en individuell 

förändringsbenägenhet, vilket resulterar i en individuellt social förändringsprocess som 

syftar till att leda företagets anställda mot deras uppsatta målsättningar och vision. 

(Shanker & Sayeed, 2012, s. 470) 

3.1.5. Sammanfattning av strategisk affärsutveckling 

 

Detta kapitel har som avsikt att behandla den strategiska affärsutvecklingen inom 

företag. Vi har fokuserat på teorier som förklarar hur exempelvis strategier utformas, 

samt hur företag idag bedriver en ständig och kontinuerlig affärsutvecklingsprocess i 

syfte att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Vi har berört faktorer såsom vision, 

strategiska målsättningar samt informationsstrategi där vi belyst vikten av att använda 

och kommunicera dessa på ett effektivt sätt i syfte att ge både ledning och anställda 

ökad förståelse kring vart de bör sträva i det avseende där de syftar till att följa 

företagets långsiktigt planerade vision. Vi har förklarat vikten av social identifiering 

från de anställdas perspektiv samt hur det påverkar motivation och engagemang 

gentemot respektive anställds arbetsuppgifter, men även hur det påverkar de anställdas 

vilja att sträva efter företagets långsiktiga vision och målsättningar. De faktorer som 

avsnittet har behandlat anser vi är viktiga i företagets strategiska utvecklingsprocess i 

syfte att skapa konkurrensfördelar.  



 

Sida | 20  
 

Detta avsnitt har enligt vår förhoppning verkat till att förklara hur viktiga dessa delar är, 

sett ur ett affärsutvecklingsperspektiv, samt hur de i framtiden påverkar företagets 

långsiktiga konkurrensfördel. I nästkommande sektion ska vi förklara det komplexa 

fenomenet Change Management och dess utveckling samt hur det under rådande 

situation kan komma att kopplas till den strategiska affärsutvecklingen inom vårt 

fallstudieföretag. 

3.2. Utveckling av Change Management 

 
Som företag är det viktigt att bemästra marknadsförändringar, vilket är lättare sagt än 

gjort. Genom att utveckla interna processer som är lättanpassade efter förändring, kan 

företag lättare agera och svara på externa förändringar. Detta kan jämföras med 

fallstudieföretagets förändringsstrategier, dvs. hur uppfattas förändring och hur agerar 

företaget efter marknadsutvecklingar? Vidare kommer vi presentera utvecklingen av 

Change Management, därtill hur detta påverkar och påverkas av olika intressenter inom 

respektive organisationer. Denna teori kommer i studien att bidra till en bättre förståelse 

kring hur vårt fallstudieföretags omgivning ser ut i dagsläget, dvs. om de är reaktiva 

eller proaktiva gällande marknadsförändringar samt hur detta hanteras inom företaget. 

I takt med utvecklingen måste organisationer omstrukturera strategin för att på bästa sätt 

balansera den interna verksamheten med den externa förändringen.  Detta kallas för 

Change Management vilket omfattar strategiska förändringar för en mer lönsam 

verksamhet. Change Management har under senare tid blivit mer uppmärksammat, med 

hänsyn till det allt mer konkurrenskraftiga affärslandskapet (Hayes, 2002). Förändring 

har dock funnits hela tiden, det är först på senare tid som flera forskare och företag 

verkligen placerat konceptet Change Management centralt (Kotter, 1985; Hayes, 2002; 

Burnes, 1996). Enligt Burnes (1996) började utvecklingen av Change Management som 

vi idag känner till den, i England under den industriella revolutionen. Innan dess 

försörjde sig många länder genom egen produktion och jordbruk (Landes, 1969, s. 545). 

Man insåg fördelarna med industri och började omvandla den jordbruksbaserade 

kulturen till ett industrilandskap.  

Ny teknologi som exempelvis ångmaskinen möjliggjorde flera olika typer av 

uppfinningar vilket enligt Landes (1969) startade en ny trend av förändring. Däribland 

blev många människor entreprenörer och startade företag, de insåg möjligheten och 

vikten av förändring (Landes, 1969, s. 45-46). Det väsentliga är inte vad 

entreprenörerna skapade för typ av ägarskap, produkter, logistik eller teknologi, utan 

hur de organiserade dem (Weber, 1929, refererad i Burnes, 1996). Detta 

entreprenörstänkande har skapat grunden för det vi idag kallar för Change Management, 

dvs. sättet att organisera företaget för anpassning efter den kontinuerliga förändringen. 

Det finns flera olika teorier om hur en organisation bör anpassas till förändring, därför 

finns det ingen klar definition som beskriver Change Management (Burnes, 1996). 

Många företag var i början av 1900-talet familjeägda och hanterade grundligt de 

ekonomiska och administrativa delarna internt i företaget. Det var inte förens först på 

50–60-talet då internationalisering och stora organisationer kom till, där fokus på 

företagets externa omgivning blev mer centralt vid strategiska beslut med hänsyn till 

förändring (Chandler, 1962).  

Den enskilde arbetaren har också uppmärksammats mer vid olika förändringsprocesser 

som inte gjorts tidigare. Bland annat inom beteendevetenskap där individens roll och 
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intressen gentemot företagets visioner och mål blivit mer uppmärksammad (Stacey, 

2000, s. 11; Hogg & Terry, 2001). Relationen mellan chefer och anställda har tidigare 

endast varit resultatbaserad, där chefens uppgift bestod av att maximera produktionen 

och fokus låg i produktvolym och vinstmarginaler. På så vis tog de inte hänsyn till 

strategisk planering och resurshantering (George, 1972, s.146).  

Change Management har under den senare delen av 1900-talet utvecklats avsevärt 

genom olika ekonomiska, politiska och teknologiska faktorer som påverkat företagets 

interna och externa omgivning (Hayes, 2002). Bland annat har forskning gällande 

marknadsförändringar och globalisering främst inriktat sig mot planerade förändringar 

(Prahaland & Lieberthal, 2003; Mintzberg & Waters, 1985). Idag är konceptet som sagt 

centralt och företagets långsiktiga planer blir allt kortare. Detta beror dels på att 

konkurrensen ökat, och att internationella företag på senare tid penetrerat den lokala 

marknaden. Restriktioner från myndigheter gällande miljöfrågor har också påverkat 

strategiprocessen där företagen i större utsträckning måste anpassa produktionen efter 

nya lagarna (Prahaland & Lieberthal, 2003). 

Nadler et al (1995, refererad i Hayes, 2002, s. 8) introducerade en modell som beskriver 

förändringsprocessen inom organisationer (se figur 3.2). Antingen vill organisationen 

förändras eller så tvingas de till att göra det. Den diskontinuerliga förändringen är 

driven av utvecklingen av exempelvis teknologi, produktion och logistik etc. som i vissa 

fall kan förändra en hel bransch, men också av olika politiska reformer och restriktioner 

som leder till att organisationer inte kan driva verksamheten som de gjort tidigare 

(Birkinshaw et al., 2007, s. 68). Problemet enligt Burnes (1996) är att förändring bidrar 

med nya problem som organisationer måste se över. Detta leder till att tidigare strategier 

kan komma att bli inaktuella. Företagen måste istället fokusera på nya möjligheter och i 

vissa fall omstrukturera hela organisationen för att anpassa den efter den rådande 

förändringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Fyra olika typer av organisationsförändringar 
Källa: Nadler et al (1995, refererat i Hayes, 2002, s. 8) 

 

Denna sektion behandlade utvecklingen av Change Management samt vilka typer av 

organisationsförändringar som påverkar företagets rådande marknadsposition. I nästa 

sektion presenterar vi vilka typer av intressenter som påverkar och påverkas av en 

eventuell företagsförändring.  
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3.2.1. Organisatorisk dynamik 

 

En organisation består av flera olika intressenter som mer eller mindre påverkas av de 

förändringar som sker i företaget. Om förändringen sker internt kommer det även att 

påverka externa intressenter. Det är därför viktigt att företag tar hänsyn till 

förändringsprocessen (Hayes, 2002, s. 16). Kotter (1980) presenterade en modell som 

visar sex viktiga faktorer som ett företag måste ta hänsyn till vid förändring. För att 

utveckla en verksamhet eller införa strategiska processer och utvecklingar på bästa sätt 

är det viktigt att alla delar inom verksamheten till en viss grad anpassas till förändring, 

detta för att finna en balans mellan faktorerna (Kotter, 1980, refererad i Nadler et al., 

1980). Nyckeln till Change Management består främst av två huvudfaktorer. Den första 

är informationsprocesser: vilka innebär hur väl företaget kan förmedla kommunikation 

mellan intressenter och aktörer inom organisationen. Detta kan t. ex vara hur beslut från 

företagets ledning förmedlas bland aktörerna inom organisationen och hur aktörerna 

förstår den förändring ledningen vill åstadkomma.  

Den andra faktorn är processutvecklingen som omfattar den operationella 

verksamheten. Med det menas själva implementeringen av förändringen som överförs 

från ledningen till verksamheten. Detta kan t. ex vara externa intressenter så som 

hälsomyndigheter som kontrollerar nya produkter eller anställdas uppfattning av 

förändringsprocessen. (Kotter, 1980, refererad i Hayes, 2002, s. 26-27) 

Teorin är i grunden en kommunikationsteori som är baserad på förändring. På 

marknaden kan det vara avgörande för ett företag om kommunikationen mellan två 

faktorer inte fungerar på ett korrekt sätt. Detta kan då leda till att konkurrenten agerar 

snabbare och på så vis vinner marknadsandelar (Conti, 2010, s. 886). Detta innebär att 

företaget måste förmedla de förändringar som skett internt till externa intressenter. 

Enligt Kotter (1980) så är företaget som mest effektiv under den kortsiktiga perioden i 

den strategiska implementeringen, och måste därför bevaka företagets nyckelprocesser 

som i sig förmedlar och binder samman de sex (se figur 3.3) olika faktorerna (Kotter, 

1980, refererad i Nadler et al., 1980, s. 281).  

I praktiken kan processen jämföras med värdeskapande eller värdegenerering mellan 

intressenterna (valuta för samarbete) som skapar ett behov av att kollaborera (Conti, 

2010, s. 886). Detta förenklar förändringsprocessen då företagets intressenter måste 

anpassa sig efter den utveckling som företaget vill implementera. Stora förändringar 

kräver dock ett starkt engagemang, och oftast börjar det med att ett fåtal personer 

verkligen engagerar sig. Processen kräver dock att antalet inblandade måste öka 

drastiskt till en början för att uppnå ett kortsiktigt resultat, däribland ett stort 

engagemang från VD:n och ledningsgruppen (Kotter, 2007, s. 98).  

De faktorer som ingår i modellen (figur 3.3) är företagets anställda och tillgångar där 

fokus ligger på de anställdas förmåga och kompetens att implementera den 

organisationsförändring som krävs. Samtidigt måste företaget undersöka om de har 

tillräckligt med resurser för att implementeringen av förändringen kan uppnås annars 

måste nya resurser införskaffas Kotter (1980, refererad i Nadler et al., 1980, s. 279). De 

formella bestämmelserna syftar på den enskilda individens karaktär till den position 

denne innehar i företaget, samt de operationella systemen i företaget. Detta kan även 

kopplas till den sociala aspekten av företaget i form av kultur och sociala strukturer 

(Kotter, 1980, refererad i Nadler et al., 1980, s. 280).  
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Företag bör ta i akt den omvandling som påverkar den sociala aspekten om den 

strategiska förändringen omfattar nya rutiner i den dagliga verksamheten. Företag bör 

också tänka på den teknologiska faktorn som idag blivit extra viktig i takt med den 

digitaliserade utvecklingen (Kotter, 2008, s. 27). Teknologisk förändring bör i första 

hand omfatta företagets kärnprodukter där förändringen skulle påverka mest (Kotter, 

2008, s. 27). Den sista faktorn omfattar extern påverkan i form av den marknad och 

omgivning företaget befinner sig i. Denna faktor utgör den största påverkan på företaget 

då de inte kan kontrollera den. Faktorn tar även hänsyn till allmänna attityder kring 

företaget som helhet samt myndigheternas roll gentemot företaget.  (Kotter, 1980, 

refererad i Nadler et al., 1980, s. 281).  

Modellen visar ett flöde av information och aktionsprocesser bland faktorerna. Enligt 

Kotter (1980) så fungerar processen som en återupprepande kretslopp där inledningen 

av informationsflödet mellan faktorerna är avgörande för Change Management (Kotter, 

1980, refererad i Nadler et al., 1980, s. 281). Nedan följer en intressentmodell som visar 

vilka faktorer som kan påverka företagets interna processer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Sambandet mellan de sex faktorerna i den organisatoriska dynamiken 
Källa: Kotter (1980, refererad i Nadler et al., 1980, s. 282) 

3.2.2. Sammanfattning av Change Management 
 

I detta avsnitt har vi haft som avsikt att förklara vad som innefattar konceptet Change 

Management ur ett affärsutvecklingsperspektiv. Vi har således förklarat detta koncept 

samt hur det kan komma att kopplas till den förändrande strategiutvecklingsprocessen i 

syfte att öka företagets förståelse för intern och extern förändring. En ökad förståelse för 

detta koncept kan tillsammans med avsnittet om strategisk affärsutveckling leda till en 

bredare och mer övergripande förståelse för hur effektiv affärsutveckling skall bedrivas 

med fokus mot strategisk- men även mot en marknadsbaserad förändring. En djupare 

inblick samt förståelse för dessa två avsnitt tillsammans med en välplanerad och 

ständigt uppdaterad strategisk utvecklingsprocess anser vi kunna leda till framtida 

strategiska konkurrensfördelar samt marknadsfördelar. 
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I nästkommande sektion kommer vi utförligt förklara grundkoncepten inom det 

balanserade styrkortet, och hur företag kan använda sig av olika verktyg för att 

undersöka den rådande situationen i företaget. 

3.3. Balanserat styrkort 

 
Då denna studie syftar till att förbättra verksamheten genom att integrera de anställda i 

utvecklingsprocessen med stöd av ett balanserat styrkort, är det således viktigt att 

förklara det balanserade styrkortets utseende och roll i processen. Detta för att 

undersöka hur företaget kan bli mer proaktiva i framtiden genom att hela tiden mäta 

dessa processer. 

Kaplan & Norton (1999, s. 17) argumenterar kring nödvändigheten att i dagens 

informationssamhälle bygga upp långsiktiga konkurrensfördelar och mervärde inom 

områden såsom; kunder, leverantörer, anställda, processer, teknologi och innovationer. 

När industrisamhället dominerade nöjde sig dåtidens ledare oftast med finansiella styrtal 

som effektivt mätinstrument då de inte hade samma krav på relationen till kunden och 

de anställdas långsiktiga kompetens. I dagens läge har dock detta förändrats något och 

enligt Kaplan & Norton (1999) krävs en komplettering av de traditionella finansiella 

styrtalen med modernare styrtal som starkt påverkar det framtida utfallet. Ur denna 

diskussion skapade Kaplan & Norton (1999) ett av vår tids mest accepterade strategiska 

verktyg, nämligen det balanserade styrkortet (Geuser et. al, 2009, s. 93). Smith (2005) 

och Manoj et al., (2005) argumenterar för att kopplingarna och kompletteringen mellan 

de olika styrtalen tenderar att vara logiska, dock saknas tillräckligt med empiriskt stöd 

för att bekräfta Kaplan & Nortons (1999) argument (Smith, 2005, s. 27; Manoj et al., 

2005, s. 15). 

Det balanserade styrkortet är skapat på ett sådant sätt där de avgörande styrtalen och 

målsättningarna hämtas ur företagets strategier och vision. Dessa styrtal kretsar kring 

fyra viktiga perspektiv där fokus ligger på; kunden, processer, finansiella nyckeltal samt 

lärande och innovation. Det balanserade styrkortet har som syfte att hjälpa 

organisationer att mäta hur väl deras interna processer skapar värde gentemot sina 

intressenter. Det är även framtaget för att främja den värdeskapande processen vilket på 

lång och kort sikt skall skapa företagsgynnande konkurrensfördelar. (Kaplan & Norton, 

1999, s. 17) Detta argument kritiseras av Manoj et al., (2005) där de menar att det 

balanserade styrkortet saknar empirisk grund ur ett långsiktigt perspektiv (Manoj et al., 

2005, s. 15). 

Då det balanserade styrkortet är ett verktyg som härleds ur verksamhetens strategi och 

affärsidé, bör det understrykas att både finansiella och icke finansiella mått bör 

inkluderas på alla nivåer inom företagets informationssystem för att gynna det framtida 

utfallet (Kaplan & Norton, 1999, s. 19; Olve et al., 1999). Smith (2005) styrker att det 

finns en koppling mellan finansiella och icke finansiella styrtal och dess påverkan på ett 

företags mervärde, men den empiriska bevisningen för detta är relativt svag (Smith, 

2005, s. 27; Maltz, et al., 2003). 

Ett välanpassat balanserat styrkort hjälper organisationen att översätta deras strategi och 

affärsidé till mätbara operationella styrtal och målsättningar. Syftet med det balanserade 

styrkortet är att det ska stå för en balans mellan externa och interna målsättningar, där 

värde balansen mellan aktieägare, kunder, processer, innovation samt lärande och 

tillväxt är viktiga (Kaplan & Norton, 1999, s. 19). Fokus bör även ligga på de anställdas 
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förståelse kring hur deras beslutsfattande inom denna process kan få negativa eller 

positiva finansiella konsekvenser. 

Smith (2005) menar dock att det finns för lite empiriskt stöd för att ett effektiv 

organisatorisk inlärning, interna processer och kundnöjdhet har positiva framtida 

finansiella effekter. Tilläggas bör även att i närmare 70 procent av fallen där ett 

balanserat styrkort implementerats har det misslyckats (Smith, 2005, s. 27). Detta kan 

möjligtvis bero på att det balanserade styrkortet kritiseras hårt kring det faktum att det 

inte belyser det bidrag de anställda gör i aktiviteterna att uppnå företagets objektiv 

(Atkinson et al., 1997, s. 26) samt att hänsyn saknas till de anställdas motivation (Smith, 

2005, s. 27). 

3.3.1. Fyra perspektiven 

 

Det balanserade styrkortet transformerar företagets affärsidé och vision till olika 

operationella målsättningar, vilket görs med hjälp av fyra perspektiv (Veltri, 2011, s. 8). 

Syftet är att det balanserade styrkortet skall skapa en ram som med hjälp av olika styrtal 

tala om hur de anställda skall gå tillväga, och vilka faktorer som påverkar framtida 

resultat. När företaget formulerat de målsättningar de eftersträvar ska det enligt Kaplan 

& Norton (1999, s. 32) leda till ökat fokus kring de långsiktiga målsättningarna. Nedan 

vill vi förklara huruvida de fyra perspektiven skall skapa en balans mellan långsiktiga 

och kortsiktiga framtida mål.  

3.3.1.1. Kundperspektivet 

 

I kundperspektivet är det ytterst viktigt att definiera vilka kunder och segment företaget 

har som avsikt att konkurrera om. Denna förståelse underlättar utvecklingen av 

företagets produkt/tjänsteportfolio gentemot sitt kundsegment (Kaplan & Norton, 1999, 

s. 20-21; Olve et al., 1999). Här bör företaget ställa sig frågor kring huruvida de skall 

agera mot sina kunder för att uppnå sin vision. Kundnöjdhet, benägenhet hos kunden att 

köpa ytterligare produkter/tjänster, värvning av nya kunder, kundrelationer, image samt 

rykte är viktiga mått på hur väl de uppnår framtida framgångar inom detta segment 

(Chavan, 2009, s. 397). Fokus bör därmed ligga kring att omvandla strategiska objektiv 

till konkreta kund- och marknadsbaserade målsättningar (Kaplan & Norton, 1999, s. 

65).  

Det är viktigt att poängtera att företagets kundsegment inte är en homogen grupp pga. 

olika värderingar gällande produkt och tjänsteegenskaper. Det krävs därför en 

grundläggande analys av de olika kund- och marknadssegmenten företaget har. Den 

strategiska uppbyggnaden kring detta perspektiv skall därmed fokusera på kundernas 

preferenser gällande kvalitet, image, pris, rykte, service och funktionalitet (Kaplan & 

Norton, 1999, s. 66). Listan nedan visar några styrtal generella för de flesta sorters 

företag.  

Väljer företaget att implementera konkreta målsättningar, argumenterar Kaplan & 

Norton (1999) att detta skall bidra till en högre kundnöjdhet och en mer välanpassad 

värde utveckling till företagets kundsegment (Kaplan & Norton, 1999, s. 84). 
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Kundvärvning 

 

 Mäter den andel nya kunder/uppdrag företaget lockar till sig, mäts som antalet nya kunder 

alternativt den totala försäljningen till nya kunder inom specifika segment.  

Marknadsandel 

 

 

 

Är den marknadsandel företaget besitter på en specifik marknad. Mäts exempelvis i sålda 

volymer, intäkter, eller den andel kunder företaget innehar.  

Kundtillfredsställelse 

 

 

 

Syftar till att mäta hur väl företaget tillgodoser kundernas behov enligt vissa värdeskapande 

kriterier.  

Återköpsbenägenhet 

 

 

 

Mäter den aktivitet där företaget underhåller/bibehåller relationen till sitt kundsegment och 

därmed skapar en stabil kund/värdegrund. 

 

Tabell 3.2: Mått inom kundperspektivet 
Källa: (Kaplan & Norton, 1999, s. 69) 

3.3.1.2. Finansiellt perspektiv 

 

De finansiella måtten visar hur företagets strategiska implementeringar bidragit till 

finansiella framgångar. Gällande det finansiella perspektivet skall fokus ligga kring 

huruvida företaget skall rikta sina krafter på tillväxt och marknadsökningar eller 

lönsamheten (Kaplan & Norton, 1999, s. 20) Vanliga mått inom detta perspektiv visas i 

tabellen nedan. 

Lönsamhet Ökning av försäljning 

Kassacykel Tillväxt 

Kostnadsreducering  Avkastning på arbetande kapital 

Rörelseresultat Ökat intressentvärde 

 

Tabell 3.3: Mått inom finansiella perspektivet 
Källa: Chavan, 2009, s. 397;Kaplan & Norton, 1999, s. 33; Tardivo&Viassone, 2010, s. 101 

Kaplan & Norton (1999) argumenterar att de finansiella styrtalen kan variera kraftigt 

beroende på stadiet i den livscykel företaget befinner sig inom. Detta växlar mellan 

starka satsningar för att vinna marknadsandelar till avveckling av tjänster/produkter och 

likvidation. En förenkling av denna process har identifierats genom att dela in de olika 

stadierna i företagets livscykel till tre stadier; växa, mogna och skörda. (Kaplan & 

Norton, 1999, s. 52) Något som även omfattas i deras diskussion är mätning av olika 

finansiella strategiska teman såsom; omsättningstillväxt, kostnadssänkning samt 

resursutnyttjande. Nedan följer en tabell som beskriver hur de mäter relevanta 

strategiska teman kopplade till de tre tidigare nämnda livscykelstadierna.  

 Omsättningstillväxt Kostnadssänkning  Resursutnyttjande 

Växa Andel av omsättning från 

nya tjänster och kunder. 

Omsättning per anställd  

 

Andel av investeringar i relation till 

omsättning 

Mogna Kunders lönsamhet Kostnad i relation till konkurrenter, 

procentuella kostnadssänkningar 

 Utnyttjande av resurser, avkastning på 

arbetande kapital 

Skörda Kunders lönsamhet, 

minska antal olönsamma 

kunder 

Kostnader per producerad enhet  Återbetalningstid 

 

Tabell 3.4: Vidare mått inom finansiella perspektivet 
Källa: (Kaplan & Norton, 1999, s. 56) 
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3.3.1.3. Internt processperspektiv 

 

Det balanserade styrkortet har en målsättning att lyfta fram de viktigaste interna 

processerna sett från ett värdeskapande från aktieägar- och kund- perspektiv (Mendes et 

al., 2012, s. 24), vilka i sin tur gynnar identifieringen av de processer som stärker den 

strategiska konkurrensutvecklingen (Kaplan & Norton, 1999, s. 21). Här bör företaget 

ställa sig frågan; i syfte att tillfredsställa och behålla våra intressenter, hur skall vi 

förbättra våra interna processer? (Chavan, 2009, s. 397; Olve et al., 1999). Detta 

perspektiv fokuserar således på att förbättra företagets interna processer där 

kostnadsstruktur, produktionstid och kvalitet är viktiga faktorer (Butler et al., 2011, s. 

4). I det interna perspektivet identifieras de processer som indirekt bidrar till nya 

marknadssegment, med ökat kundvärde och ekonomisk avkastning som följd till 

intressenterna (Kaplan & Norton, 1999, s. 33-34). 

Kaplan & Norton (1999) argumenterar för en generell värdekedja som kan kopplas till 

företagets utveckling av sitt processperspektiv vilken omfattar; innovationsprocessen, 

tillgångsprocessen och eftermarknadsprocessen. Då innovation är viktig, analyserar 

företaget det framväxande kundbehoven och framställer därmed varor/tjänster som skall 

tillmötesgå detta växande behov. Tillgångsprocessen syftar till att framställa och 

leverera varorna/tjänsterna där det uppstått ett kundbehov. Det tredje steget fokuserar på 

eftermarknadsservice till kunderna i syfte att tillgodose kundbehovet då köpet redan har 

gjorts (Kaplan & Norton, 1999, s. 94-95). 

Nedan följer en förklarande modell kring huruvida processperspektivet skall syfta till att 

leverera kundvärde.  

 

       Innovationsprocess               Supply-process                Eftermarknadsprocess 

Figur 3.4: Produktlivscykeln inom processperspektivet 
Källa: (Kaplan & Norton, 1999, s. 94) 

3.3.1.4. Lärande och tillväxtperspektiv 

 

I lärande och tillväxtperspektivet görs en koppling mellan investeringen i de anställdas 

färdigheter, informationssystem samt effektivare rutiner, som i sin tur bidrar till en 

effektivisering av företagets interna processer (Kaplan & Norton, 1999, s. 21; Olve et 

al., 1999). Detta kan sammanfattas genom en identifiering av den interna struktur 

företaget bör eftersträva i syfte att uppnå eller skapa långsiktig utveckling. Här är det 

viktigt att förstå hur företaget skall behålla sin möjlighet att utvecklas och förbättras i 

syfte att uppnå den förväntade vision (Chavan, 2009, s. 397).  

Kaplan & Norton (1999) nämner tre generellt sett viktiga målsättningar; kompetenta 

medarbetare, prestanda gällande informationssystemet och motivation. Ser vi till den 

första målsättningen är tillfredsställelse, lojalitet samt produktivitet något som är viktigt 

i syfte att skapa långsiktiga personalkompetenser.  

Analysera 
kundbehov samt 

forma varor/tjänster 

Framställ samt 
leverera 

varor/tjänster 
Kundservice 
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Modellen nedan illustrerar kopplingen mellan vision och de olika perspektiven. 

 

Figur 3.6: Koppling mellan vision och de fyra perspektiven 
Källa: Bearbetning av (Kaplan & Norton, 1999, s. 18) samt (Chavan, 2009, s. 397) 

3.3.2. Balanserat styrkort som modernt verktyg 

 

Kaplan & Norton (1999, s. 19) diskuterar även att det balanserade styrkortet inte 

enbart används som ett operativt mätsystem, utan även som ett modernt långsiktigt 

strategiskt managementsystem. Vi kommer i detta avsnitt förklara djupare kring vilka 

processer som är kritiska i implementeringen av det balanserade styrkortet som ett 

lyckat långsiktigt strategiskt managementsystem Modellen nedan visar stegen i den 

strategiska implementeringsprocessen av det balanserade styrkortet. 

Figur 3.7: Balanserat styrkort som modernt verktyg 

Transformera vision och 
strategi 

-Strategiska 
målsättningar 

- Skapa förståelse och 
klarhet  

Koppla samman strategiska 
målsättningar 

- Kommunikation utav 
målsättningar 

- Bryt ned abstrakta styrtal 
till operativa mål 

- Realisera 
förändringsprocessen 

Planera målsättningar och 
realisera strategiska 

åtgärder 

- Upprätta mål 

- Fördela resurser 

- Realisera 

Strategisk feedback 

- Formulera visionen 

- Feedback och inlärning 

- Underlätta framtida 
strategiska 

implementationer  

Vision 

Finansiellt 
perspektiv 

Intressentvärde 

Avkastning 

interna 
affärsprocesser 

Utveckling av 
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Innovation och 
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Det moderna synsättet inleds med att transformera verksamhetens strategi och vision 

till lättförståeliga strategiska målsättningar i syfte att skapa klarhet och förståelse med 

hjälp av de tidigare nämnda fyra perspektiven.  

Vidare i implementeringsprocessen skall fokus ligga på kommunikationen av och 

sammankopplingen gentemot de strategiska målsättningarna. Dessa målsättningar förs 

ut i organisationen i syfte att kommunicera de mål som anses viktiga i den strategiska 

utvecklingen. Ofta enkla förekommande sätt att kommunicera denna information är via 

nyhetsbrev, det egna intranätet samt andra lättillgängliga informationskanaler. Optimalt 

inom denna process är att bryta ned de ofta väldigt komplexa målsättningarna/styrtalen 

till mer lättförståeliga operativa målsättningar. När en lyckad sammankopplingsprocess 

där kommunikationen framgått tydligt genomgåtts, bör organisationen förstå dess 

långsiktiga vision och den förändringsprocess som skall bidra till att strategin realiseras 

effektivt. (Kaplan & Norton, 1999, s. 22) 

När målsättningarna kommunicerats sker en realisering av de kommunicerade 

strategiska åtgärderna. Detta innebär att ledningen bör ha satt upp realistiska 

målsättningar som på längre sikt kommer förändra företaget. Exempel på gällande 

målsättningar är; förbättring av kundperspektivet, effektivitetsökning av de interna 

processerna samt kompetensutveckling. Kaplan & Norton (1999) argumenterar att 

företag kan med hjälp av denna process, skapa möjligheten att identifiera de faktorer 

och resurser som krävs för en realisering av verksamhetens önskade målsättningar på 

lång sikt.  

Slutligen, skall denna strategiska process förbindas ihop där den gemensamma visionen 

formuleras. De kommunicerade målsättningarna ska ha bidragit till uppföljning inom 

respektive områden, vilket resulterar i att strategisk feedback kan återfås från ledningens 

sida (Kaplan & Norton, 1999, s. 26-27). Detta resulterar enligt Kaplan & Norton (1999) 

i bättre kompetensutveckling samt strategisk uppföljning och feedback. Den nya 

strategiska inlärningsprocessen bidrar med kunskap till nästa strategi och 

visionsprocess, samt lämnar utrymme för nya analyser och uppdateringar av 

organisationens framtida affärsstrategi.   

Enligt Kaplan & Norton (1999, s. 27) är detta verktyg mer än bara ett mätsystem, det 

visar sin absoluta styrka då det transformeras från ett mätsystem till en 

managementprocess där det har som syfte att; förtydliga vision och strategi som 

förmedlas ut i organisationen, sammanfoga strategiska målsättningar med långsiktiga 

mål, arbeta med strategiska analyser och hämta feedback för att öka den strategiska 

kunskapen vilket i sin tur resulterar i strategiska konkurrensfördelar. 

3.3.3. Sammanfattning av balanserat styrkort 

 

I detta avsnitt har vi belyst fördelarna gällande strategiutveckling när ett balanserat 

styrkort används som strategiskt verktyg. Vi har förklarat de fyra olika perspektiven 

samt hur de påverkas av olika faktorer. Vi har även förklarat hur det balanserade 

styrkortet kan användas som ett strategiskt managementverktyg där det tillsammans 

med beslutsfattare och anställda skall fungera som ett strategiskt initiativtagande medel. 

Denna managementprocess förtydligar och kommunicerar målsättningar, men ökar även 

den strategiska förståelsen för hur företag bör skapa långsiktiga strategiska 

konkurrensfördelar.  



 

Sida | 30  
 

Detta avsnitt syftar till att förbinda de två tidigare avsnitten, och på så sätt skapar det en 

form av strategisk helhet. Vad vi menar är att de två förstkommande avsnitten är svåra 

att bara implementera utan någon form av riktlinje eller målsättning. Strategisk 

affärsutveckling och Change Management kan uppfattas väldigt abstrakt, vilket vi vill 

undanröja genom att integrera dessa två avsnitt i det balanserade styrkortet. Detta 

innebär att strategisk affärsutveckling rent logiskt transformeras till ett mer konkret och 

lättförståeligt fenomen, vilket görs genom en transformering av företagets målsättningar 

och vision till mer konkreta styrtal och strategiska tillvägagångssätt. Integrerar vi även 

Change Management i detta styrkort finns det möjlighet för ökad förståelse kring 

marknads- och strategisk förändring vilket ökar chanserna till lyckad strategisk 

affärsutveckling och långsiktiga konkurrensfördelar. Detta tillsammans med 

ovanstående aspekter motiverar valet av den teoretiska referensramens uppbyggnad.  
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4. Praktisk Metod 
I detta kapitel redogör vi tillvägagångssättet för insamling av data i studien. Vi kommer 

belysa vårt metodval, samt hur insamlingen och databearbetningen har skett i 

undersökningen. Detta gör vi för att läsaren skall få en bättre förståelse av hur 

genomföringen gått tillväga, då en kvalitativ undersökning kan medföra kritik gällande 

forskarens subjektivitet. Vi kommer avsluta kapitlet med att kritiskt granska vårt 

metodval i denna studie. 

4.1. Val av organisation  
 

I december 2011 arbetade vi med vårt fallstudieföretag under en kurs inom strategi och 

planering. Företaget förklarade de problem de ansåg finnas i företaget och vilka 

utmaningar de stod inför. Syftet var att ge förslag på hur företaget kunde utveckla sin 

verksamhet. Vi rekommenderade därför olika lösningar som omfattade bland annat en 

införing av sälj- och marknadsföringsavdelning samt implementering av ett styrkort 

som kontrollerade företagets strategiska aktioner. Det balanserade styrkortet skapade ett 

intresse då företaget kunde mäta effekten av deras strategiska implementeringar. Detta 

skulle bidra till att företaget nu kunde skapa en stark företagskultur som skulle förenkla 

företagets anpassning till marknadsutvecklingar.  

Vår uppgift i denna uppsats blev således att analysera företagets möjligheter till en 

implementering av ett balanserat styrkort. I en undersökning som gjordes av Gans 

(2011) visade det sig att företag oftast misslyckas med att implementera nya strategier. 

En vanlig orsak till detta är att strategin inte riktigt förmedlas på ett korrekt sätt. Det 

uppstår således en diffusion mellan ledning och personal, där de anställdas motivation 

förhindrar att strategin implementeras på ett effektivt sätt (Morland et al., 2001, s. 89). 

Vi ville således hjälpa fallstudieföretaget med att undersöka hur de kan integrera de 

anställda i utvecklingsprocessen för att bättre hantera strategi och förändring, som sedan 

stöds av ett balanserat styrkort. 

4.2. Metodval 

 
För att undersöka vår frågeställning, finns det två olika sätt för hur vi kan genomföra en 

studie. De två mest vanliga metoderna är att utföra en kvantitativ eller en kvalitativ 

undersökning (Johanessen & Tufte, 2003, s. 20). Det är viktigt som forskare att ange 

vilken metod vi utgår ifrån för att utföra den empiriska undersökningen. Detta främst 

för att dessa två typer av undersökningar grundas från antingen objektivism eller 

konstruktionism (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Enligt Lundahl och Skärvad (1999) så 

utgår den kvantitativa forskningsprocessen främst från att mäta data där forskaren är 

objektiv i sin undersökning, detta för att eliminera eventuella subjektiva påverkan på 

forskningen. Den huvudsakliga inriktningen inom en kvantitativ undersökning blir 

således att forskaren har en deduktiv relation till forskningen, och ett positivistisk 

kunskapsteoretisk inriktning (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Med kvalitativa 

undersökningar vill forskaren istället skapa förståelse och resultat med hjälp av 

kvalitativ analys. Här är avsikten att beskriva och förstå beteenden hos människor med 

det syfte som undersökningen avser (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 101). Detta betyder 

att forskaren försöker tolka den beskrivning som respondenterna upplever som sin egen 

verklighet. "Vid renodlat kvalitativa undersökningar är forskaren inte intresserad av hur 

världen är, utan hur den uppfattas vara" (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 101). Den 
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kvalitativa forskningsmetoden kan således förknippas med en induktiv eller en abduktiv 

forskningsinriktning där det tolkande synsättet är orienterad mot konstruktionism 

(Bryman & Bell, 2005, s. 40).  

Studien syftar till att undersöka hur de anställda kan integreras i utvecklingsprocessen, 

vi ville därför undersöka förändringsprocesser utifrån de anställdas perspektiv. Vi ville 

även generera information angående deras inställning mot strategisk förändring, för att 

bättre förstå verksamheten. Vi ansåg därför att en kvalitativ undersökning skulle vara 

lämpligast för en sådan undersökning. Den kvalitativa undersökningen kommer ge oss 

en bättre bild av företagets komplexa omgivning, samt en närmare inblick av hur 

förändring tolkas och kommuniceras i företaget. Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 

25) så behandlas mjuk verklighet med mjukdata vilket vi anser är lämpligast för en 

kvalitativ undersökning. På så vis får vi en enorm detaljrikedom men som också blir 

svår att kvantifiera. Detta blir då en tolkningsfråga där vi som forskare måste analysera 

olika mönster och fakta som bidrar till hur vi kan besvara vårt syfte och den 

problemformulering arbetet utgår efter. 

4.3. Urval av respondenter 
 

Då vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i ett exemplifierande syfte, har 

urvalet av våra respondenter därav inte kunnat göras på ett slumpmässigt sätt. Denna 

aspekt har lett till ett selektivt urval av våra studieobjekt där vi fokuserat på 

intervjupersoner med djupare förståelse och god överblick inom vår 

fallstudieorganisation. Då vi som tidigare nämnt utgår från en fallstudie väljer vi 

studieobjekt baserat på expertis eller information snarare än slumpmässigt. Vi har även 

valt att fokusera på de forskningskvaliteter vi ser hos vårt fallstudieföretag (Svenning & 

Conny, 2000, s. 103). Enligt (Merriam, 1988, s. 61) är statistisk generalisering inte ett 

mål inom den kvalitativa forskningen, vilket har bidragit till ett fastställande inom 

användandet av icke-sannolikt och ändamålsenligt urval i vår aktionsforskning. Med 

detta vill vi basera vårt urval på de faktorer där vi syftar till att förstå, upptäcka, lära och 

skapa klarhet kring så stor del som möjligt av vår fallstudieorganisation. 

För att uppfylla kraven kring ändamåls- inriktat även kallat kriterie- relaterat urval har 

vi identifierat några kriterier som vi använt som riktlinje då vi format vårt urval 

(Merriam, 1988, s. 62). Vi har använt oss av ett kvoturval där vi identifierat de mest 

relevanta grupperna inom organisationen (Merriam, 1988, s. 63). Dessa grupper är 

starkt kopplade till ledande poster och företaget överlag, och besitter god insyn i den 

dagliga verksamhetens processer och rutiner.  

Vi presenterade vårt undersökningsunderlag för företagets VD, och informerade om 

synpunkter och perspektiv som skulle vara viktiga och relevanta för undersökningen. 

Det visade sig att många av företagets anställda befinner sig dagligen ute hos deras 

kunder. Detta skulle göra det svårt för oss att boka in en intervju med alla de tio 

personer som var kandiderade för en intervju. När vi sedan presenterade 

intervjufrågorna för företagets VD, visade det sig att vi endast kunde få 15-20 minuters 

intervju med varje anställd på grund av tidsbrist. Företagets chefer kunde dock 

intervjuas mellan 30-45 minuter. Tiden som vi fick med de anställda passade bra då den 

semistrukturerade intervjun bestod av 18 frågor som i snitt skulle ta mellan 15-20 

minuter att genomföra.   
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4.4. Datainsamling 
 

Det finns flera olika metoder för datainsamling beroende på vilken typ av undersökning 

forskaren vill genomföra. Syftet med vår undersökning är att finna de anställdas 

inställning till förändring, involvering och strategisk utveckling i företaget. På så vis 

krävs det att vi studerar personliga inställningar och synpunkter relaterade till företagets 

nuvarande situation. För att generera relevant information om företaget måste vi i den 

kvalitativa undersökningen genomföra intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 116). 

Då studiens design är baserat på aktionsforskning så är det viktigt att genomföra öppna 

dialoger som tillbringar mer information (Merriam, 1988, s. 134). 

Då vi tidigare arbetat med företaget gällande strategiutformning innehar vi redan 

dokument som behandlar företagets marknad, vilket kan anses som sekundärkällor som 

vi använder som komplement i denna studie (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 131). 

Datainsamlingen i denna undersökning består av två olika delar i form av intervjuer. 

Den första delen behandlade fallstudieföretagets ledning, där VD:n och 

verksamhetscheferna intervjuades genom fria intervjuer. Med det menas att intervjun 

var mindre fokuserad och ostrukturerad. Detta ger utrymme att locka fram 

respondentens värderingar och åsikter, på så vis får vi mer information om företaget och 

en närmare inblick i respondentens personliga värderingar och åsikter (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 117). Den andra delen av intervjuprocessen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer där vi fokuserade på företagets anställda. Vi hade 

inledningsvis en klar och fastställd målsättning, där frågorna var noggrant formulerade 

och utrymme för följdfrågor var möjliga. Intervjun var på så vis fokuserad och 

informationsinriktad då vi ville ha direkta svar på de frågor som ställdes till 

respondenterna (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 177; Patel & Davidson, 2011, s. 82).  

Forskningsbegrepp kan uppfattas svårt för en icke insatt person, därför kräver 

aktionsforskning att språket skall formuleras efter den arbetsmiljö och kultur som 

respondenterna befinner sig i (Merriam, 1988, s. 135). Detta har vi tagit hänsyn till och 

formulerat intervjufrågor efter vad vi anser gett minimalt utrymme för 

missuppfattningar. 

4.4.1. Intervjuguide 

 

En kvalitativ undersökning kräver en bra struktur för att inte missa viktiga frågor 

relaterad till studien. Vi har därför utformat en noggrann och välstrukturerad 

intervjuguide som undersökningen är baserad på. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att få en bild av respondentens perspektiv och kunna tolka dennes 

uppfattning. En intervjuguide beskrivs som ett tema som skall ligga till grund för vad 

undersökningen avser (Kvale, 1997, s. 117). Forskaren måste bestämma vilka frågor 

som bäst passar in och svarar på de frågor som är relaterade till studien, och även vilka 

frågor som förväntas ge nyttig och användbar information från respondenterna (Kvale, 

1997, s. 117). Intervjuformen i denna studie är baserad på en öppen intervju som skall 

ge utrymme för en detaljerad diskussion, samt en semistrukturerad intervju där 

respondenten ska svara på strukturerade frågor som avser att ge informationsrika svar 

(Patel & Davidson, 2011, s. 82; Lantz, 2007, s. 62-63).  

Intervjuguiden (Se bilaga 1) som vi utgått ifrån i studien är baserade efter de teorier som 

arbetet grundats efter. Temat i undersökningen har således grundats efter de 

huvudämnen vi har i vår teoretiska referensram som är: strategi, förändring, relationer 
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och tillhörighet. Eftersom vi har två olika målgrupper som skall intervjuas (chefer och 

anställda) har vi skapat två olika intervjuguider. Dessa två omfattar frågor som är 

konstruerade efter vad vi vill undersöka beroende på vem som skall undersökas. Vi vill 

få en övergripande bild på hur cheferna ser på verksamheten och de interna processerna, 

samt hur deras anställda uppfattar företagets strukturer och deras motivation till 

förändring och verksamhetsutveckling.  

De fria intervjuerna till företagets chefer skall ge information om deras syn på 

verksamheten. Detta kopplas sedan till den semistrukturerade intervjun där företagets 

anställda ger deras syn på verksamheten. På så vis får vi två olika intressenters 

perspektiv och kan lättare undersöka och kartlägga de problem som vi upplever 

företaget innehar. Intervjuguiden har dock endast fungerat som en guide till 

undersökningen. Respondenterna har fritt fått utrycka sina svar och även fått komma 

med följdfrågor relaterade till undersökningens tema. 

4.4.2. Intervjuprocessen  

 

Med aktionsforskning som utgångspunkt vill vi fånga de tankar och bakomliggande 

aktioner som bidragit till fallstudieföretagets nuvarande position. Med en kvalitativ 

intervju ville vi också identifiera de bakomliggande faktorerna och uppfattningar hos 

den intervjuade personen som i sin tur formulerar sina svar efter sin egen livserfarenhet 

och tankar (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Eftersom både intervjuaren och den 

intervjuade är sammanhängande parter i ett samtal, är det viktigt för intervjuaren att 

bygga upp ett intresse och meningsfullhet för det forskningsproblem som skall komma 

att studeras i intervjun. Det är därför viktigt att inte låta intervjupersonen influeras av 

intervjuarens egna tankesätt vilket i sin tur kan påverka intervjupersonens svar. Istället 

ska forskaren låta intervjupersonen resonera utifrån egna tankar och känslor (Patel & 

Davidson, 2011, s. 82).  

Målet med studien var att utifrån vår intervjuguide få svar på företagets nuvarande 

situation vilket ligger till grund för vår analys. Förutom de teoribaserade frågorna, ville 

vi även öka flexibiliteten där respondenterna själva kunde komma med synpunkter som 

stärkte undersökningen. Vi hoppades även att undersökningen skulle leda till en bredare 

förståelse för organisationen som helhet, samt dess framtida utmaningar. Genom 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer ansåg vi kunna uppfylla denna 

flexibilitet (Patel & Davidson, 2011, s. 82) Vi kunde på så vis också få flyt i samtalen 

som i sin tur skulle ge oss en ökad inblick i respondentens perception på organisationen 

som helhet. Detta ger även frågor att falla tillbaka på ifall intervjun skulle driva ifrån det 

tänkbara ämnesvalet.  Intervjuerna i undersökningen varierade mellan 16 till 45 minuter 

beroende på vem som intervjuades och hur samtalet fördes. För att öka validiteten i 

arbetet använde vi diktafoner och anteckningar för att sedan transkribera den data och 

information vi genererat i undersökningen. 

4.4.3. Intervjugenomförande 

 

Efter ett möte med företaget diskuterade vi huruvida våra frågor kunde omformuleras 

för att anpassas efter varje individ. Vi kom fram till att intervjuguidens frågor var väl 

strukturerade för att få svar på de frågor vi hade angående respondenternas syn på 

förändring, strategiutveckling, kommunikation och syn på ledarskap. Det viktigaste för 

oss var att få ett helhetsperspektiv, vilket vi lättast kunde undersöka om alla anställda 

fick samma förutsättningar och svarade på samma frågor, på så vis kunde vi undvika 
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missförstånd. Intervjufrågorna till företagets chefer skedde som tidigare nämnt genom 

fria intervjuer, där vi tillsammans diskuterade olika teman inom verksamheten. På så vis 

kunde vi få mer information om respektive verksamhet.  

Själva undersökningen skedde i flera etapper med början under vecka 14, 2012, där vi 

under samma dag intervjuade företagets VD, samt en avdelningschef. Innan intervjun 

meddelade vi både VD:n och avdelningschefen, hur intervjustrukturen skulle se ut. För 

att få respondenten så bekväm som möjligt, skedde första intervjun med VD:n på hans 

kontor, samt på företagets konferensrum med avdelningschefen. Innan intervjun fick 

båda respondenterna instruktioner gällande de ämnen som skulle komma att diskuteras 

på själva intervjun, och hur lång tid intervjun skulle förväntas ta. Båda intervjuerna var 

baserade på fria eller öppna intervjuer där insamlingen av data skulle ske genom 

diskussioner med förutbestämda ämnen. På så vis skedde även intervjuerna med de 

andra cheferna på företaget. 

Intervjuerna med företagets anställda skedde på företagets konferensrum, där vi gick 

fram till varje respondents kontor och frågade om de hade tid för en intervju. 

Respondenterna visste innan att de skulle intervjuas men de fick aldrig veta vilka typer 

av frågor som skulle ställas. I vanliga fall är det ur ett forskningsperspektiv bättre att 

respondenterna är förberedda inför intervjun (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 118). 

Eftersom vi utför ett uppdrag åt ett företag, där känsliga ämnen kan komma att 

diskuteras, ansåg vi det vara bättre om de kom oförberedda då vi kunde garantera att 

svaren inte var genomtänka. 

Innan varje intervju förklarade vi för respondenterna att vi var två studenter från 

handelshögskolan i Umeå som i uppdrag från företagets VD fått uppgiften att undersöka 

vilka förutsättningar företaget har för att förbättra den strategiska utvecklingsprocessen. 

Vi förklarade även att hela arbetet skulle anonymiseras. Sedan frågade vi om 

respondenterna godkände att vi spelade in intervjun för att lättare transkribera, och 

därmed fastställa objektiviteten. I vanliga fall kan inspelning vara känsligt men alla 

respondenter gick med på att vi spelade in samtalet med hjälp av en diktafon. Under 

samtalet noterade vi även anteckningar för att lättare koppla responsen till respektive 

fråga och öka validiteten i arbetet. 

Beroende på hur samtalet utvecklades med varje respondent, frågade vi en avslutande 

fråga som berörde företagets framtid, huruvida de trodde om den skulle se ut som den 

gör idag. Detta ingick inte i den ursprungliga intervjuguiden, men vi valde att ställa 

frågan eftersom vi fick en annan bild av företaget efter samtalen med företagets chefer. 

Vi kände efteråt att frågan visade sig vara väldigt relevant då respondenterna svarade 

annorlunda. Efter intervjun tackade vi respondenterna för deras medverkan i vår 

undersökning och meddelade att företaget skulle få en kopia av vårt arbete som de 

senare kunde ta del av.  

Efter de genomförda intervjuerna kom vi fram till att den information vi lyckats genera 

uppfyllde syftet med undersökningen och var tillräcklig för att kunna besvara syftet och 

frågeställningen som genomsyrat arbetets utformning. Vi hade dock velat få två 

intervjuer till med de personer som satt på de andra kontoren, men som inte medverkade 

på grund av tidsbrist. 

Tabellen nedan visar en sammanfattning på de respondenter (namnen är fiktiva) som 

medverkade i undersökningen, samt intervjulängden för respektive respondent. 
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Respondenter Position Intervjuutförande Intervjulängd 

Göran Chef  3/4-12 

Huvudkontoret 

43 min 

Åke Chef  12/4-12 

Huvudkontoret 

45 min 

Sven Chef  3/4-12 

Huvudkontoret 

35 min 

Erik Chef  12/4-12 

Huvudkontoret 

36 min 

Gustav Anställd  12/4-12 

Huvudkontoret 

20 min 

Robert Anställd  12/4-12 

Huvudkontoret 

16 min 

Jesper Anställd  12/4-12 

Huvudkontoret 

18 min 

Nils Anställd  12/4-12 

Huvudkontoret 

21 min 

 

Tabell 4.1: Respondenterna som deltog i undersökningen 

4.5. Bearbetning av insamlad data 
 

Som tidigare nämnt så har vi arbetat med företaget innan och hade på så vis redan 

information i form av en inspelad intervju som gjordes med företagets ledning i 

december 2011. Denna inspelning innehöll information om företagets 

marknadssituation som vi har använt som komplement till den faktiska undersökningen 

som beskrivs i empiri- och analysdelen. Enligt Ejvegård (1996) kan detta räknas som 

sekundärdata där vi granskat materialet utifrån relevansen till denna studie. 

Undersökningen som gjordes bestod av semi- och ostrukturerad intervjuer som enligt 

Bryman (2008) är svårare att bearbeta än enkätundersökningar då utrymme för 

feltolkningar ökar. För att inte misstolka respondenternas åsikter så har vi spelat in varje 

intervju med hjälp av en diktafon som vi sedan transkriberat för att säkerställa att all 

information som finns dokumenterad kan analyseras med de frågor som ställts till 

respektive respondent (Saunders et al., 2009, s. 487; Kvale, 2009, s. 179). 

Transkribering av intervjuer kan i många fall vara svårtolkade då det orala språket 

skiljer sig från den skriftliga, konsekvensen av detta kan enligt Kvale (2009) leda till 

missförstånd. Det är därför viktigt att transkribera ordagrant för att undvika 

missförstånd, vilket vi i detta arbete har genomfört. 

Vidare i bearbetningen av datainsamlingen har vi kategoriserat respektive fråga inom 

olika ämnen (strategi, förändring, motivation etc.). Detta för att enklare kunna 

sammanfatta och jämföra vad varje respondent har svarat och poängterat gällande 
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frågorna som förekom i undersökningen. Detta är också enligt Holme och Solvang 

(1991) viktigt för att forskaren skall få en klarare bild över studien och finna mönster 

mellan olika faktorer som påverkar ett visst problem. Samtidigt för att kunna 

centralisera de generella problemen som respondenterna upplevde i företaget. Vi har 

sedan sammanfattat ämneskategorierna i studien utifrån två målgrupper: chefer och 

anställda. Dessa sammanfattningar presenteras i empirikapitlet som senare skall ligga 

som grund till vårt analysavsnitt. 

4.6. Etik 

 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning viktigt för utvecklingen av både individer 

och samhället i helhet. Det ställs höga krav på att forskning bedrivs inom väsentliga 

frågor och att den håller en högre kvalité. Denna princip innebär att befintliga kunskaper 

och metoder utvecklas av något som kallas forskningskravet. Det som är viktigt inom 

forskningen är att skydda den enskilda individen genom individskyddskravet vilket 

syftar till att individen inte kommer till skada genom exempelvis kränkning. Det är 

därför viktigt att inför varje vetenskaplig undersökning, ta hänsyn till dessa krav och 

överväga värdet av det potentiella kunskapstillskott gentemot de negativa konsekvenser 

forskningen kan ha för berörda deltagare på kort och lång sikt (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att lättare få en överblick över det grundläggande individskyddskravet har Statens 

vetenskapliga råd delat upp dessa i fyra mer grundläggande huvudkrav. Nedan kommer 

vi att ge en kort förklaring kring vad dessa innebär ur forskningsperspektiv samt hur det 

har påverkat vår forskning i denna studie; Informationskravet syftar till att vi som 

forskare skall informera alla individer som blir berörda eller på något sätt tar del av den 

forskning vi bedriver och dess bakomliggande syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Viktigt är 

att vi innan undersökningen belyser alla de aspekter inom undersökningen som kan 

tänkas påverka deltagarens vilja att delta eller inte delta i forskningsundersökningen.  

Vidare följer samtyckeskravet där deltagarna inom vår undersökning har rätt att helt 

själva bestämma över sin medverkan, och deras samtycke är ett avgörande kriterium för 

att vi som forskare skall kunna bedriva forskningen vidare (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet innebär att våra deltagare ges skydd mot att obehöriga inte kan 

få tillträde till den information som delges, samt att högsta möjliga sekretess och 

tystnadsplikt bibehålls (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har exempelvis i vår forskning 

bidragit till att uppsatsen anonymiserats, vilket gör att enskilda individer inte kan 

kopplas till deras riktiga identitet.  

Nyttjandekravet, syftar till att de uppgifter som samlats in om den enskilda individen 

endast får användas i det syfte forskningen har som avsikt att uppfylla. Detta innebär att 

all data vi har samlat in i ren forskningssynpunkt inte får användas i andra icke 

vetenskapliga eller kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Etiska frågor anser vi vara mycket viktiga, därför har vi valt att utifrån dessa fyra 

grundläggande perspektiv, förhålla oss så pass objektiva som möjligt, men även vara 

ärliga och noggranna. Enligt Merriam (1988, s. 191-192) så är vi informationsinsamlare, 

vilket innebär att delar av informationen kan komma att filtreras av våra värderingar och 

egna erfarenheter. Vad vi menar är att när det gäller att avgöra vilken information som 

är viktigt eller inte, så har denna beslutsprocess genomgått vår personliga filtrering 

vilket kan komma att forma denna uppsats på ett sätt som möjligtvis utesluter viktig 
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information. För att minimera detta har vi valt att vid genomförandet av denna 

forskning sträva efter att ge intressenterna en så rättvisande bild som möjligt, samt 

diskutera det bortfall inom information som kan tänkas ha blivit filtrerad av våra egna 

personliga filter. Vi vill belysa att vi utifrån denna aspekt på bästa sätt försökt delge 

information och tillräckligt med innehåll i rapporten, vilket i sin tur kan ge läsaren 

möjlighet att skapa och forma sina egna uppfattningar och slutsatser, utan att bli alltför 

påverkad av vad vi som forskare har för bakomliggande värdegrund. 

4.7. Metodkritik 

 
Att utföra en kvalitativ undersökning medför flera olika kritiska aspekter som en 

forskare bör känna till. För det första så förknippas metoden oftast med att vara för 

subjektiv, vilket menas att forskarens egna uppfattningar kan påverka undersökningens 

utgångspunkter och resultat (Bryman, 2008, s. 368). För det andra blir undersökningen 

svår att replikera, dvs. återskapandet av samma undersökning av en annan forskare. 

Detta beror på att undersökningen sker genom intervjufrågor som forskaren själv har 

framkallat för att svara på en viss fråga, vilket kan formuleras annorlunda beroende vem 

som utför undersökningen, och på så vis misstolkas av respondenterna (Bryman, 2008, 

s. 368). Kvalitativa undersökningar är också tidsbaserade, vilket menas att en identisk 

undersökning kan visa annorlunda resultat beroende på den förändring som skett under 

perioden mellan studierna. Vidare är det svårt att generalisera en kvalitativ 

undersökning, då åsikter från en eller flera respondenter inte kan vara representativa för 

andra personer med andra preferenser (Bryman, 2008, s. 368). 

I denna studie har vi försökt vara opartiska på rätt sätt, med det menar vi att 

respondenternas svar i undersökningen inte på något sätt har omformulerats för att möta 

undersökningens syfte. Vissa respondenters åsikter har dock tagit mer plats i den 

empiriska undersökningen. Detta beror på att alla svar vi fick från våra respondenter 

inte bidrog till undersökningens syfte. Därför kan det förekomma att vissa respondenter 

syns mer i undersökningen än andra. På så vis anser vi att vi inte gynnar vissa 

respondenter utan objektivt kategoriserar alla svar efter relevansen gentemot studien. 

Vi är också medvetna om svårigheterna med att utföra samma undersökning igen. Detta 

beror på att vi anser att företaget befinner sig i en förändringsfas där den förändring som 

i dagsläget sker kommer förändra respondenternas åsikter i framtiden. På så vis är ett 

återskapande av undersökningen svårt att genomföra. Vi vill dock poängtera att 

uppdraget hade som syfte att finna ett nytt sätt att införa strategisk beslutsfattning, vilket 

indirekt kan återskapas om andra forskare bortser från individuella och personliga 

åsikter. Dock blir det som forskare svårt att generalisera undersökningen då all empirisk 

undersökning är genererat från företagets interna verksamhet och miljö, och kan på så 

vis inte användas vid undersökning av andra företag. 
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5. IT- företagets rådande situation 
Utifrån den empiriska undersökningen ska vi i detta kapitel redovisa de underlag som 

undersökningen bidragit till. Uppbyggnaden i detta kapitel är baserat på de två första 

blocken som innefattar; affärsutveckling och strategisk förändring.  

Vårt fallstudieföretag agerar idag på den norrländska IT-marknaden. På senare år har 

deras organiska tillväxt ökat markant och de har successivt börjat utöka verksamheten 

nationellt. Idag har företaget fyra affärsområden där varje enhet fokuserar på olika IT-

lösningar gällande systemutveckling och systemhantering. Företaget har 65 anställda 

med en omsättning på ca 60 MSEK fördelade mellan fyra enheter, där varje enhet har en 

egen avdelningschef som agerar under företagets VD. Företaget arbetar som konsulter 

och är till viss del ett tjänstebolag, men utvecklar samtidigt egna produkter som består 

av olika IT-lösningar gällande kundernas verksamhetssystem. 

5.1. Strategi och affärsutveckling 
 

I denna sektion ligger fokus på att presentera de faktorer som påverkar företagets 

strategiska affärsutveckling. Vidare kommer vi att redovisa respondenternas åsikter 

gällande dessa faktorer som skall bidra till en analys av företags strategiska ståndpunkt.  

5.1.1. Strategi 

 

Studien visade att företaget är flexibel och relativt snabba på att anpassa sig efter 

marknadsförändringar, vilket ger dem en reaktiv företagskultur. De strategiska målen i 

företaget är att de vill marknadsföra organisationen som en helhet och inte framstå som 

enskilda kompetensområden som de tidigare gjort. Göran säger att företaget vill komma 

närmare kunden på beslutsfattandenivå och inte bara genom den dagliga kontakten, dvs. 

genom ett aktivt förhållande med kunderna. Samtidigt vill företaget utvecklas mer och 

undersöka en eventuell utveckling i produktportföljen.  

"... vi har en del områden som vi är nyfikna på, det finns dock inga klara 

mål. Tittar vi på våra innovationsmål samt utbyggnad av produkter så har vi 

vissa mål".  

En del av strategin är också nya tjänsteområden som företaget vill bli starkare inom. 

Samtidigt vill de fokusera på att utbilda projektledare där flertalet anställda skall 

medverka i projektledningsutbildningar. Målet i företaget är förutom det IT-baserade 

konsulttjänsteutbudet de har idag, också att utöka kompetensen genom att erbjuda 

tjänster inom verksamhetsutveckling. På sikt skall företaget kunna sälja 

helhetslösningar som i slutändan skapar en starkare relation med kunden. 

Bortsett från de planerade målen är företagets strategi under bearbetning då den måste 

godkännas av företagets ägare säger en respondent. Gällande godkännandet av nya 

strategiska implementationer, klargjordes det även att alla ägare i företaget måste 

godkänna de strategiska besluten för att få de förverkligade.  

De strategiska direktiven uppfattades av ledningen som klara, men ur en anställds 

perspektiv kändes målsättningarna diffusa. De anställda kände till den kortsiktiga 

visionen som frekvent upprepas under företagets personalmöten, men de har dock 

svårare att uppfatta den långsiktiga visionen. 
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En respondent påpekade att strategiprocessen sker för långsamt och att företaget måste 

satsa på en mer aggressiv strategi och ta ekonomiska risker, exempelvis anställa fler och 

därmed möta företagets efterfrågan. Detta bekräftas även av chefen Erik som ser 

företagets nuvarande strategiutveckling som ett problem i framtiden då delar av 

företagets verksamhet kommer bemöta stora utmaningar om problemen inte redan idag 

tas i beaktning. För att göra detta kommer det krävas att företaget börjar arbeta som "en" 

verksamhet snarare än som fyra olika enheter. 

Likt flera andra respondenter poängterade Gustav att det finns en risk i att arbeta med 

tidigare strategier nu när företaget blivit större. Robert upplevde också en viss oklarhet i 

frågan om hur han uppfattade strategin, han ställde sig dock positiv till frågan om 

företaget skulle implementera nya strategiska förändringar, och hur det skulle påverka 

honom.  

De anställda framhävde att det var upp till de själva att finna nya metoder och tekniker 

som förenklar eller förbättrar den dagliga verksamheten. Kompetensen i företaget är på 

så vis knyten till vad de anställda själva finner som relevant för deras arbeten. Enligt 

Jesper så har strategin kommunicerats bland de anställda. Men hur väl den har mottagits 

och anpassats efter är osäkert, dock har den förbättras under det senaste året. Detta 

bekräftas även av Nils som upplever att ledningen försöker förbättra kommunikationen 

gällande strategin. Dock var denne skeptisk när vi frågade vad han trodde skulle hända 

om företaget skulle ändra interna processer och införa nya strategiska förbättringar: "En 

ökning i arbetsbördor känns mindre positivt. Men det beror ju helt på hur beläggningen 

är, om man försöker få en jämnad arbetsbörda inom gruppen". Generellt upplever de 

anställda en viss förbättring gällande kommunikationen och fördelandet av strategin, 

men vissa respondenter kände oklarheter kring företagets strategiska beslut. 

5.1.2. Vision 
 

Det framgick tydligt att företagets vision var under bearbetning och att ledningen jobbar 

med att konkretisera och tillgängliggöra visionen i företagets affärsplan. 

Respondenterna inom ledningsgruppen ansåg att de kände till företagets vision då de 

aktivt jobbar för att ta fram en mer konkretiserad förklaring av visionen gentemot sina 

anställda. Dock så kände flertalet av cheferna att de anställda troligen upplevde 

kommunikationen av visionen på ett mer negativt sätt.  

Cheferna ställde sig tveksamma till hur väl de anställda kände till företagets vision, 

både Erik och Sven nämnde att de anställda konkret saknar en klar kommunikation av 

företagets vision samt att de skulle ha svårigheter med att definiera företagets 

långsiktiga målsättningar.  Samtliga chefer kände att förbättringar av kommunikationen 

gällande företagets vision var nödvändig ur personalens perspektiv, och att det borde 

läggas mer aktivitet på att kommunicera och tydliggöra de framtida strategiska 

målsättningarna gentemot de anställda.  

Studien visade även att samtliga anställda upplevde oklarheter gällande företagets 

långsiktiga vision. Gustav nämnde; att han inte kände till den speciellt väl, Robert; 

kunde tyvärr inte sätta ord på den, och en annan anställd upplevde svårigheter och 

oklarhet gällande visionen samt att dennes medarbetare troligtvis kände likadant. 

Sammanfattningsvis styrker detta ledningens uppfattning om huruvida de anställda 

upplever företagets vision och dess långsiktiga målsättningar som oklara.  
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Robert ansåg att kommunikationen av visionen hittills varit bristfällig, men att det 

började bli bättre jämfört med tidigare. Gustav såg även att kommunikationen historiskt 

sett varit otillräcklig, men kände förbättringar den senaste tiden. Jesper upplevde också 

oklarheter kring företagets långsiktiga målsättningar men kände att förbättringar börjat 

ta fart.  Dock så kände samtliga intervjupersoner att kommunikationen av visionen 

generellt borde förbättras.  

Studien visade att de anställda värdesätter förståelse gällande företagets långsiktiga 

målsättning och vision, och att de ansåg att en ökad förståelse för detta skulle hjälpa 

dem att sträva i samma riktning som ledningen. Sammanfattningsvis såg vi klara brister 

i tillgängligheten och kommunikationen av visionen ur de anställdas perspektiv.  

5.1.3. Marknad 
 

Fallstudieföretaget agerar idag på den svenska IT-marknaden och erbjuder varierande 

systemlösningar till sina kunder.  Vi ville undersöka hur företaget ser på dagens 

marknad och den konkurrens/intensitet som innefattar denna industri. Detta gjordes i 

syfte att skapa ett övergripande perspektiv kring hur företaget idag upplever marknaden. 

Undersökningen gav oss en närmare inblick i företagets förändringsprocess, samt hur 

externa aktörer såsom leverantörer, kunder och konkurrenter påverkar företaget. Från en 

intervju som gjordes med ledningen i december 2011, berättade företaget att deras 

största konkurrensfördel är den stabiliteten som företaget innehar idag, och att den långa 

erfarenhet och kompetens som företagets anställda innehar. 

Ledningen förklarade att då företaget erbjuder tjänster inom fyra olika 

kompetensområden så konkurrerar de med olika företag. På så vis agerar varje enhet på 

enskilda marknader där marknadsandelar fördelas per avdelning och inte som företag i 

helhet. Konkurrensen är å andra sidan hårdare inom vissa delar av verksamhetens fyra 

enheter, detta på grund av att konkurrenterna erbjuder liknande produkter. Enligt 

ledningen så är barriären för ingång och konkurrensen på marknaden ganska låg då det 

handlar om tjänster. På så vis är kompetensen en central faktor som också blir 

konkurrensfördelen på marknaden.  

Företaget har två affärsenheter som bemöter svag konkurrens på den norrländska 

marknaden, vilket gör det lättare att rekrytera nya kunder. Företagets huvudtjänst och 

produkt är dock licenserad från ett annat företag, detta leder till att de är ganska styrda 

från leverantörernas sida. De kan varken påverka utformningen på produkten eller det 

pris som sätts av leverantören. Dock är denna process ömsesidig, då leverantören är 

beroende av sina partners säger en respondent.  

Företagets kunder erhåller en stor köpkraft som gör det svårare att hålla priserna uppe. 

Eftersom de olika enheterna har enskilda kunder och konkurrenter så blir det svårare för 

företaget att behålla kunden då de endast söker tjänster specifikt anpassade för deras 

behov. Företaget försöker dock anpassa varje tjänst med andra produkter som företaget 

erbjuder. På så vis kan de öka och stärka relationen med kunden samtidigt som det 

gynnar företaget ekonomiskt. Generellt är konkurrensen på marknaden relativt hög då 

hot från alternativa tjänster och system (substitutprodukter) många.  

Göran påpekade att marknaden är en blandning av anpassning, och uppföljning av 

trender. Det bör också nämnas att företaget inte agerar som "prime movers" utan har en 

mer avvaktande roll. På så vis kan de lättare utveckla produkter där de vet att det finns 

ett kundbehov. 
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"Trender kan vara övergående, man ska vara beredd på det som kan hända 

men vi behöver inte ställa om helt. Våra kunder använder sig av beprövad 

teknik, de vill inte chansa på nya produkter". 

En annan respondent nämnde att industrin är relativ trög, deras nuvarande kunder 

kommer även i framtiden utveckla liknande produkter vilket inte direkt påverkar 

företagets dagliga verksamhet gentemot kunden. Dock finns det en fortlöpande 

utveckling inom produktsystemen som successivt måste omprogrammeras och 

uppdateras säger respondenten.  

Branschen kan upplevas som väldigt intensiv med en snabb teknologiskt utveckling, 

detta är dock inte fallet enligt respondenterna. På senare tid har det dock tillkommit ett 

antal nya produkter från konkurrenter som erbjuder liknande typer av lösningar på 

marknaden säger Sven. Detta blir ett problem i framtiden när företaget ska öka deras 

kundportfölj, då det finns flera alternativ för kunden. "Utmaningen för oss är att vara 

den kunden söker upp då de har ett identifierat problem". Just inom Svens 

kompetensområde tror denne att konkurrenterna kommer finna det svårt att hitta rätt 

kompetens för att skapa liknande produkter.  

Idag är företaget ett kunddrivet produktbolag som inriktar sig mot problemlösningar.  

Erik säger att marknaden har utvecklats till att bli ännu mer relationsbaserad. Om 

företaget lyckas behålla den starka relation de har med sina kunder, så tror Erik att 

företaget kommer fortsätta med den tillväxt och marknadsandel de idag har, men att de 

även måste fokusera mer på verksamhetsutveckling i syfte att stärka sina kundrelationer.  

"Vi försöker bli mer proaktiva och titta mer framåt. Vi är kända för support 

och problemlösning, men vi kommer dock inte med så mycket idéer kring 

nästa steg osv. vi behöver mer verksamhetsutveckling"  

Samtliga anställda ansåg att företaget har varit väldigt reaktiva på marknaden då detta 

främst påpekats från kunderna. De anser att marknaden går snabbare idag och att 

företaget måste agera mer proaktivt för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Gustav 

anser inte att verksamheten riktigt kommit ifrån det gamla stadiet. De jobbar mycket 

med gamla kunder där skillnaden är liten "... det kommer lite extra jobb ibland, men 

generellt så flyter det på som vanligt". Nils som också är anställd har däremot inte 

upplevt turbulens på marknaden. Enligt denne är marknaden istället relativt långsam.  

"… det beror på vad man jämför med, nu är ju affärssystemet den största 

delen på företaget, där känns det ganska så långsamt men IT-branschen i sig 

är ganska föränderlig".  

Nils var dock inte säker på vad som kommer att ske på marknaden i framtiden. Han 

trodde att delar av företaget skulle säljas eller åtminstone agera som ett enskilt företag. 

Ur ett affärsutvecklingsperspektiv ansåg han att företaget måste vidga vyerna och finna 

nya kunder, både nationellt och internationellt för att kunna kompensera för den tillväxt 

företaget genomgår. 

5.1.4. Kunder 

 

Som nämnt tidigare agerar företaget som IT-konsulter och har en nära relation med sina 

kunder. Verksamheten är beroende av relationer och problemlösningar gentemot 
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respektive kund vilket också är ett viktigt perspektiv i det balanserade styrkortet som 

behandlar kundens uppfattning gällande företagets tjänster och kvalité.  

Studien visade att företaget i dagsläget inte har satt några verkliga mål gällande 

kunduppföljning.  

"Vi har inte satt upp några konkreta mål som har med kunduppföljning att 

göra, utan det är mer att vi vill ha fler nöjda kunder".  

Enligt Göran koncentrerar företaget sig för mycket på det kunderna säger att de har 

problem med, och mindre på att ge råd på hur de istället borde göra, vilket Göran tror 

kunderna egentligen indirekt efterfrågar. Det som borde göras bättre inom 

kundhantering är att företaget måste arbeta närmare sina kunder för att avgöra vad som 

måste åstadkommas för att förbättra kundens strategi och verksamhet säger Göran.  

"Det kunderna säger som positivt är att vi alltid är måna om att lösa saker, 

och att de kan nå oss dag och natt. Det vi kan bli bättre på är att vara steget 

före, sen jobbar vi strategiskt genom att jobba närmare kundens ledning och 

börjar få närmare relation till deras verksamhet" 

Ett problem gällande företagets kunder är att om de bli för stora så blir lokal service 

svårt säger Göran. För att åtgärda detta problem har företag börjat undersöka en 

eventuell penetrering på internationella marknader. Idag har företaget utländska partners 

som de arbetar med, detta kan såklart utökas mer så belastningen minskar säger Göran. 

Åke bekräftar Görans uttalande om att kunden efterfrågar företagets kompetens, men 

lägger dock till att den feedback de får från sina kunder inte hanteras på ett korrekt sätt. 

"Jag tror vi lyssnar på vad de säger sen händer det nog inte så mycket mer än så, vi har 

inte tid för reflektion gällande kundhantering och projekthantering". Åke poängterar 

också att företagets affärssystem inte är anpassat efter deras verksamhet, utan att det 

istället tillkommit under årens gång, därför har inte kundhanteringen åtgärdats på ett 

korrekt sätt. 

"Vi borde egentligen byta till ett nytt system som passar oss bättre. Men det 

har vi inte gjort, det känns något gammalmodigt".  

Sven tycker dock att kundhanteringen fungerar bra så länge företaget bedriver projekt, 

då dialoger med kunden kan åtgärda direkta problem. Idag har företaget väldigt nöjda 

kunder enligt Sven då de skapar en god relation och visar att de bryr sig om sina kunder. 

Ett problem som respondenten upplever med kundhanteringen är att företaget har för 

lite resurser för att erbjuda den bästa kvalitén till sina kunder. För att motverka detta så 

måste företaget öka resurserna genom att finna kompetent personal som kan jobba 

direkt mot kunderna. 

"... vi säljer mer än vi kan leverera och då börjar vi ta genvägar som slutar 

med att det smäller tillbaka, eller så skjuter man på tidsplanen".  

Erik säger att företaget har uppföljningsmöten och strategiska möten gällande kunder, 

men likt Göran så säger Erik att företaget inte har några klara rutiner kring hur detta bör 

ske, vilket han anser är viktigt. Erik hoppades också att företaget skulle genomföra 

åtgärder gentemot den feedback de fick från deras kunder, vilket i dagsläget inte 

genomfördes i företaget. 
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5.1.5. Beslutsfattning 
 

Studien visade att beslutsfattandeprocessen är ett spel mellan styrelse, ledning och de 

anställda där de tillsammans tar fram nya strategier och målsättningar. Styrelsen bygger 

sin uppfattning på input från övriga delar av verksamheten som sedan konkretiseras till 

ett strategiskt beslutstagande. När vi ställde frågan huruvida personalen ansåg sig 

delaktiga i denna beslutsfattandeprocess svarade Göran;  

”... jag tror att merparten av de anställda inte känner sig så delaktiga, jag tror 

även att deras uppfattning är att det inte spelar någon större roll för det 

slutgiltiga beslutsfattandet om de är delaktiga eller ej. Dock får de som vill 

påverka, vara med och göra det.” 

Sven ansåg att det var väldigt individuellt huruvida du som anställd ville påverka eller 

inte, och att de som ville påverka hade möjlighet till detta. Sven ansåg även att på grund 

av organisationens storlek, fanns det många som tappat motivationen till att engagera 

sig. Respondenten upplevde att flertalet anställda inte ansåg det lönt att engagera sig av 

den enkla anledningen att det var för komplicerat att få sin röst hörd i 

beslutsfattandesyfte. Flera respondenter upplevde att bristande motivation eller 

engagemang kunde vara en bidragande faktor till varför de anställda eventuellt kände 

så. Samtliga chefer antydde att de anställda mer eller mindre fick vara med och påverka 

i de strategiska beslutsfattandeprocesserna, och att en öppen diskussion gällande 

beslutsfattning hölls relativt ofta. De upplevde dock att det fanns rum för förbättring 

gällande kommunikationen av beslutsfattning i vissa avseenden.  

På frågan om respondenterna kände sig delaktiga i ledningens beslutsfattande svarade 

Jesper; ”I viss mån, de tar väl in uppgifter om vad jag tycker men sen är det ju ändå 

någon annan som bestämmer iallafall.” Gustav svarade; ”Lite grand, dock känner jag 

mig mer delaktig på sista tiden än tidigare och har jag relevanta synpunkter så brukar 

jag få gehör för det.” Robert nämnde att han inte kände sig speciellt delaktigt i 

beslutsprocessen.  

Samtliga respondenter ansåg att de gärna ville vara delaktiga i beslutsfattandeprocessen. 

Gustav upplevde att han kunde påverka den dagliga verksamheten positivt med sina 

idéer och ville därför vara delaktig i beslutsprocessen, däremot uppfattade han att 

ledningen enbart bemötte detta till viss del. En annan respondent upplevde att dennes 

kollegor också upplevde det som viktigt att vara delaktig i beslutsfattandeprocessen. 

Robert ansåg att ökad delaktighet skulle öka hans arbetsrelaterade motivation.  

Sammanfattningsvis innebär detta att de anställda upplever delaktighet till en viss grad. 

På frågan om de vill känna större delaktighet är alla respondenter överens, och att det 

skulle öka motivationen gällande deras arbetsuppgifter. 

5.1.6. Kommunikation 

 
En central del i denna studie har varit företagets kommunikationsförmåga. Detta avsnitt 

syftade till att undersöka vilka åtgärder företaget ansåg att de borde ta för att förbättra 

den interna och den externa kommunikationen. När vi intervjuade företagets anställda 

fick vi en varierad respons och synpunkter på företagets kommunikation. Göran ansåg 

att kommunikationen på företaget kunde förbättras, han var medveten om att en del av 

företagets anställda inte var nöjda med kommunikationen. Dock upplevde han själv att 
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ledningen löpande gav ut information om diverse förändringar, både ur interna och 

externa perspektiv.  

 

Företaget har personalmöten varje månad, där de andra kontoren i Sverige medverkar 

genom "livemeetings", Göran säger att företagets informationskanaler förmedlas 

förutom personalmöten också via mejl, företagets intranät samt genom en intern 

kommunikationskanal som kallas Yammer. Huruvida kommunikationen är tillräcklig är 

det svårt att beräkna, då det varierar mellan de anställda gällande vilken 

kommunikationskanal de föredrar. 

 

"När vi pratar med våra medarbetare upplever många att kommunikationen 

kan förbättras…" 

 

Kommunikationen på individnivå varierade mellan de olika kontoren. På huvudkontoret 

verkar det naturligt att prata med medarbetare inom de olika divisionerna. Detta 

fungerar dock inte med de anställda som befinner sig på andra orter, den fysiska 

kontakten försvinner på så vis. Detta är ett problem som måste förbättras enligt Göran. 

Göran tror dock att de individer som befinner sig på de andra kontoren vet en hel del om 

nyheter och beslut som sker på huvudkontoret. Enligt Åke fanns det för några år sedan 

brister inom kommunikationen som fick de anställda att känna mindre motivation till 

sitt arbete, vilket han än idag tror att de anställda gör. 

 

"... det kom fram en del kritik på oss ledare i medarbetarundersökningen. Vi 

hade dåligt ledarskap, men vi bottnade aldrig i varför. Jag tror det beror på 

att de inte känner sig sedda och får gehör på ett sätt de vill. 

Ledarskapsutbildningar behövs samt öka kommunikationen i företaget" 

 

Sven säger att de på företaget har en ovana att kommunicera med varandra. Av egen 

erfarenhet tycker Sven att han själv har förbättrat sin kommunikationsförmåga bland 

sina anställda och ledningen, men att han fortfarande kan utvecklas. Sven anser också 

att ledningen överlag är dåliga på att kommunicera och visa att de faktiskt agerar när det 

uppstår problem. Detta leder till att de anställda tror att de enbart sopar problem under 

mattan istället. Exempelvis tror inte Sven på offentlig bestraffning när problem uppstår, 

vilket han vet att vissa anställda tycker han borde använda sig av.  

 

"... om jag tar ett exempel där någon hittar ett fel hos en individ, menar 

många att man offentligt ska bestraffa denne person, medan det jag gjort är i 

enrum med individen samspråka på ett sådant sätt där individen förstår 

vilket fel som begåtts, och därmed försöka peppa individen till en 

förbättring." 

 

Då företaget har olika avdelningar ville vi även undersöka hur kommunikationen 

fungerade bland de olika affärsenheterna i företaget. Sven förklarar att alla avdelningar 

en gång i månaden presenterar vad de för tillfället arbetar med, samtidigt kommuniceras 

detta genom företagets interna kommunikationssystem. Problemet är att väldigt få 

anställda är aktiva i det interna intranätet, samtidigt som personalen efterfrågar mer 

information. Ledningen måste bli bättre på att informera säger Sven. 
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"... vi behöver dock berätta mer tydligt vad vi gör som ledare, så att alla 

förstår. De anställda tror nog att vi inte berättar allt för dem. Där kan vi 

såklart bli bättre" 

 

Samtliga anställda på företaget var eniga om att kommunikationen i företaget kunde 

förbättras. En respondent påpekade att historiskt sett har företaget varit dåliga på att 

kommunicera, men att det har blivit bättre under de senaste åren. En annan respondent 

kände att det var svårare att kommunicera internt då vissa anställda var uthyrda under en 

längre period. Kommunikationen i företaget bör enligt respondenterna förbättras på ett 

sådant sätt där målsättningar och framtida planeringar verkligen nås fram till respektive 

intressent, samt även till de individer som arbetar större delen av sin tid ute hos kund.  

 

"... det är även svårt då man sitter uthyrd ganska långa perioder. Man ser 

inte riktigt och man hör inte riktigt vilket gör att man inte får den här 

känslan av vad företaget är för någonting" 

 

Nils säger att denne har försökt definiera företagets vision men ser det som oklart. 

Företaget har kommit överens om ett gemensamt mål, men Nils säger att visionen 

fortfarande är diffus bland företagets andra medlemmar. Utökad kommunikation tror 

inte Nils skulle hjälpa företaget, utan att den istället borde effektiviseras så endast 

relevant information nås ut till företagets anställda. Han säger också att det varierar vad 

de anställda vill höra. Det finns protokoll från ledningen som enligt honom räcker. Men 

många är delägare i företaget och vill självklart få mer information om företaget än de i 

dagsläget får. 

5.1.7. Tillhörighet och relationer 
 

En viktig faktor inom verksamheter är medlemmarnas relation gentemot företaget och 

dess medlemmar. Vi ville undersöka hur pass väl de anställda kände sig tillhöra 

företaget, och vilken relation de ansågs sig ha till sina chefer och medarbetare. Detta är 

ur ett strategiutvecklingsperspektiv relevant då denna aspekt förutom motivation också 

påverkar den anställdes inställning till företagets mål och visioner. Syftet med denna del 

var att få en övergripande bild av de relationer och grupperingar som finns i företaget.  

 

Göran upplevde att han hade en ganska nära relation till sina medarbetare, men 

samtidigt kunde han också känna att det blir "ledningen mot de anställda", på så vis kan 

en hierarkisk struktur upplevas ur en anställds perspektiv. Göran upplevde dock mycket 

"vi-känsla" i företaget där personalen känner en identitet gentemot företaget och den 

grupp de befinner sig i. Respondenten upplevde att delägarskapsägandet bidrar till ett 

större engagemang, men att det också fanns vissa anställda som har tröttnat och är 

aningen omotiverade gentemot sitt jobb. Detta speglar även engagemanget i företaget, 

där människor är olika och vissa vill vara mer delaktiga medans andra mer passiva. 

 

Respondenten Åke ansåg att han varken uppfattas som en hård eller mjuk ledare, men 

hoppas att de anställda upplever honom som en rak person. På frågan hur han upplevde 

interna relationer så tyckte inte respondenten att de hade en övergripande stark relation 

till varandra, då många utav de anställda är utspridda på olika uppdrag. Vi fortsatte med 

att fråga Åke om han märkte något missnöje gällande gruppkänslan bland de anställda 

och han svarade:  
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"Nej inte det men jag tror att besvikelse finns på grund av att man sitter ute 

på uppdrag och då missar den här företagskänslan".  

 

Överlag har gruppkänslan minskat de senaste åren enligt flera respondenter, men börjar 

formas igen då klarare direktiv från cheferna har bidragit till en mer fungerande 

struktur. Detta har dock inte genomsyrats ner till företagets anställda utan endast 

påverkats på ledningsnivå. Enligt Åke beror detta på brister i kommunikationen men 

också på att flera anställda ser företaget som ett jobb snarare än att bygga relationer. En 

annan respondent trodde att problemet istället låg i att företaget blivit för stort för att 

"vi-känslan" skall uppfattas likgiltigt. 

 

"Vi-känslan på företaget är mindre idag än vad det var förr, men detta beror 

mycket på organisationen är större idag. Vi-känslan inom mitt område är 

väldigt starkt, jag är en sådan ledare som gärna sätter gruppkänslan och vi-

känslan som en viktig aspekt. Och den tycker jag att jag har lyckats med 

gällande hela gruppen…” 

 

Sven å andra sidan upplevde att hans grupp inte behöver några yttre kontakter, och att 

de redan hade en väldigt bra "vi-känsla" inom gruppen. Vi frågade Sven om dennes 

anställda var medvetna om vad som sker runtomkring företaget: han trodde att de hade 

bra koll på vad som sker, men att alla anställda exempelvis inte är delaktiga i olika 

sociala företeelser som sker utanför arbetstid. Han ansåg dock att det var viktigt att hela 

företaget borde vara delaktiga vid olika tillställningar, för att på så vis skapa en större 

företagskänsla. Respondenten ansåg dock inte att grupperingarna påverkade samarbetet 

mellan enheterna på företaget, utan att det snarare berodde på tidsbrist som inte 

upplevdes som tillräckligt i företaget.  

 

"... det som hämmar samarbetet mest inom företaget är att vi inte har tid. Jag 

tror inte vi har mindre eller mer tid idag, eller hjälper varandra mer idag än 

vad vi gjorde förr…" 

 

De anställda i företaget hade en varierad uppfattning om relationer och tillhörighet till 

företaget. En respondent svarade att denne personligen inte kände någon stark relation 

till organisationen.  

 

"... Jag tror dock att det är väldigt viktigt att alla anställda känner en stark 

relation till företaget och kan identifiera sig med företaget i syfte att 

företaget skall må bra. Desto större vi blir desto mer interna grupperingar 

verkar vi få, vilket jag anser är ett dilemma".  

 

Gällande problemhantering så tyckte inte respondenterna att relationen mellan chef och 

anställd alltid fungerade effektivt. En respondent svarade på frågan gällande hur de 

uppfattade problemhanteringen i dagsläget:  

 

"... ja det är väl inte så mycket, det är tabubelagt, det verkar som de tror att 

allt löser sig. Det är mycket som händer, men som inte tas itu med på rätt 

sätt. Det kanske fungerade när vi var ett litet företag, men inte nu när vi blir 

större". 
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En annan respondent upplevde att ibland sopas problemen under mattan, men att 

relationen till ledningen oftast fungerade bra, och de visade goda egenskaper i vissa 

situationer "... dock borde de förmedla tydligare riktlinjer på hur de borde arbeta och 

vart de vill att företaget skall uppnå”. Respondenten upplevde också att denne ville vara 

mer delaktig vilket skulle öka dennes tillhörighetskänsla.  

 

Frågor om relationer och tillhörighet har varierat mellan respondenterna där främst 

tillhörigheten är något de saknat många gånger. En respondent kände att denne har en 

bra relation med sina chefer, men att "vi-känslan" i företaget var bättre förr då företaget 

var mindre, speciellt under de senaste åren ansåg denne att det blivit mycket 

"avdelningstänk" i för stor utsträckning snarare än företagstänk. Detta anser 

respondenten har påverkat företagets gruppkänsla. Vissa respondenter tyckte att 

samarbetet mellan de olika enheterna har påverkats just på grund av att enheterna agerat 

mer internt snarare än ur ett utvecklingsperspektiv. När vi frågade huruvida en anställd 

kände sig delaktig i de andra affärsenheterna så svarade respondenten att denne jobbat 

så pass länge på företaget, vilket har bidragit till en viss delaktighetskänsla inom 

företaget. Nya anställda på företaget kan enligt respondenten uppleva ett gap mellan 

enheterna, vilket gör att de inte känner sig delaktiga på samma sätt som de med längre 

erfarenhet från företaget. 

 

En annan respondent svarade att denne upplevde stark "vi-känsla" i företaget och hade 

bra kontakt med de övriga anställda. Respondenten trodde också att enheterna hade bra 

kontakt med varandra, dock berodde detta inte på personrelationer utan det upplevdes 

som en mer arbetsmässig relation. När vi frågade huruvida denne upplevde ledningen 

och hur andra anställda upplevde ledningen så svarade respondenten att det finns saker 

som kan göras bättre men att det generellt sett fungerade väl. 

5.1.8. Motivation  

 

Att skapa och behålla strategiska konkurrensfördelar är ett ständigt arbete med att 

uppfylla marknadens behov för att sedan överträffa dessa på kontinuerlig basis. För att 

överträffa kundens behov krävs kompetent personal med stark vilja till förbättring och 

kontinuerlig utveckling. En avgörande aspekt som påverkar utveckling är huruvida de 

anställda känner sig motiverade eller inte. När vi utförde intervjuerna på våra 

respondenter ville vi få en övergripande förståelse för de bakomliggande faktorer som 

kunde tänkas påverka de anställda och chefernas motivation. Vi började avsnittet med 

att prata med ledningsgruppen om deras uppfattning rörande motivation.  

Göran svarade på frågan hur denne arbetade med att motivera sina anställda; ”... genom 

att skapa relation och ”vi känsla" inom företaget, samt guida personalen att sträva mot 

våra uppsatta målsättningar.” Respondenten ansåg även att mestadels av personalen 

kände stark relation till företaget vilket i sin tur påverkade deras motivation i positiv 

bemärkning.  

Enligt en annan respondent uppfattades personalen som mindre motiverade då 

respondenten ansåg att de anställda kände bristande gehör gällande deras åsikter, samt 

att de inte kände sig tillräckligt sedda av ledningen i allmänhet.  

 ”Jag märker på vissa anställda som jag pratat med att det saknas glöd och 

motivation vilket har resulterat i någon form av besvikelse på oss som 

ledare, detta har jag noterat inom alla avdelningar.”  
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Respondenten nämnde även att det kommit fram kritik från de anställda där de syftat på 

dåligt ledarskap hos respektive chefer, men att detta problem inte hanterades vidare. 

Sven upplevde att anledningen till varför många av de anställda i allmänhet inte hade en 

stark vilja att engagera sig i större bemärkelse, berodde på bristande motivation. Erik 

upplevde dock att många av de anställda potentiellt kunde känna ökad motivation av 

nya arbetsuppgifter och förändringar inom olika arbetsprocesser.  

Syftet med att undersöka motivation var att skapa en klarare bild över situationen och 

hur väl ledningens perspektiv gällande motivation stämde överens med perceptionen 

hos de anställda.  Gustav nämnde att hans motivation påverkas av bristande relation till 

företaget och poängterade att tillhörigheten var en bidragande faktor för ökad 

motivation.   

Övriga respondenter ansåg att relationen till företaget kan bli svagare om de jobbar 

mycket på uppdrag vilket kan innebära att de inte uppfattar riktigt vart de hör hemma. 

Detta påverkar i sin tur motivationen negativt hos de anställda. Nämnas bör att 

respondenterna uppfattade att de anställda som mestadels var fysiskt verksamma inom 

företagets huvudbyggnad och inte ute på uppdrag större delen av sin arbetstid, hade 

starkare relation till företaget. Detta bidrog även till en ökad motivation hos respektive 

individer.  En av de anställda upplevde brister i avdelningschefernas ledarskap och att 

tydligt ledarskap saknades. Denne upplevde även att flera individer inom företaget 

delade samma åsikt. En annan anställd ansåg att ledningen borde bli bättre på att 

kommunicera och arbeta med klara riktlinjer och målsättningar, men också tydliggöra 

hur personalen skall agera för att uppnå specifika målsättningar. Detta trodde 

respondenten kunde resultera i ökad motivation hos de anställda överlag.   

Samtliga respondenter ställde sig positiva till förändring inom företaget samt att detta 

fenomen kunde påverka deras motivation positivt. Dock så betonade alla respondenter 

att kriteriet för att denna positiva inställning skall upplevas beror dels på vilken sorts 

förändring som implementeras, men också vikten av att den kommuniceras på rätt sätt. 

Sammanfattningsvis konkluderar de anställdas svar några av ledarnas perception och 

uppfattning gällande de anställdas syn på ledarskap och dess rådande inverkan på 

motivationen hos de anställda. 

5.2. Förändring 
 

Då vi tidigare belyst att syftet med denna studie är att undersöka hur de anställda kan 

integreras i utvecklingsprocessen för att bli mer proaktiva, valde vi att ge detta en egen 

roll i vår undersökning. Detta gjorde vi således med intentionen att skapa ökad 

förståelse kring vad strategisk förändring innebär för respektive medverkande individer 

och vilken betydelse det får ur ett strategiskt perspektiv.  

Samtliga inom ledningen ansåg att förändring är starkt kopplat till utveckling, och de 

antydde även att det oftast var betingat med en positiv känsla. Dock så behövde inte 

förändringen leda till någon synbar förbättring, men grundidén var fortfarande 

densamma; att förändring förhoppningsvis bidrar till förbättring och utveckling.  

Detta gav oss en övergripande förståelse gällande ledningens perception på hur 

förändring uppfattas ur deras perspektiv. Vidare ville vi uppmärksamma ledningens 

uppfattning gällande hur deras anställda ställde sig till begreppet förändring. Enligt 

respondenterna engagerade sig en del av de anställda till att driva på förändring, och att 

de uppskattade en tydlighet i den förändringsstrategi som utförs. Det visade sig att de 
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ställde sig positiva till förändring så länge förändringen kommunicerades på rätt sätt, 

och upplevdes bringa nytta till organisationen. Det poängterades dock också att det även 

fanns förändringsmotståndare inom organisationen.  

”En del engagerar sig för att driva på förändring medan andra engagerar sig 

för att förhindra förändring.”  

”Överlag så tror jag de flesta ställer sig positiva till förändring, dock så 

anser jag att det måste vara en smidig förändring för att de ska uppfatta den 

som positiv.” 

Vi valde att ställa liknande frågor riktade mot de anställda inom företaget för att på så 

vis skapa oss en bredare och djupare förståelse för hur förändring verkligen uppfattas 

från de anställdas perspektiv. Jesper förklarade att förändring känns positivt, så länge 

den tänkta förändringen inte uppfattas ha negativt inflytande på verksamheten.  

Respondenterna ansåg även att kommunikationen av förändringen är ytterst viktig då de 

anställda ska förstå vad förändringen innebär. Företagets anställda var dock positivt 

inställda till arbete med strategiska förändringsfrågor. Överlag ansåg respondenterna sig 

bli motiverade av förändring och upplevde detta som någonting positivt.  

Sammanfattningsvis ställer sig samtliga anställda positiva till förändring i den 

bemärkelse då den upplevs bringa ökad nytta till företaget i helhet, och att 

kommunikationen kring förändringen är avgörande för de anställdas förståelse och 

positiva inställning. Detta skapar en bild av att personalen är förändringsbenägna men 

på grund av bristfällig kommunikation och minskad motivation motverkar detta 

personalens engagemang gentemot omfattande strategiska förändringar.  

5.3. Sammanfattning av strategisk affärsutveckling och Change Management 
 

I dessa två avsnitt har vi delgivit den information vi tagit del av i undersökningen. Vi 

har belyst frågor rörande strategisk affärsutveckling där begrepp såsom motivation, 

vision, kommunikation, kunder, relation etc. är väl kända affärsutvecklingsbegrepp. 

Syftet med detta avsnitt var att öka förståelsen kring huruvida vårt fallstudieföretag 

förhåller sig till ovan nämnda begrepp, samt vad som kan komma att tolkas som 

framtida och i dagsläget upplevda problem, men även framtida möjligheter. 

Vi har även berört frågor rörande förändring och hur detta fenomen uppfattas ur 

företagets interna intressenters perspektiv. Här kan vi konkludera att förändring ses som 

något positivt så länge den kommuniceras och integreras tillsammans med de anställda. 

Vi har således beskrivit undersökningen från ett strategiskt affärsutvecklingsperspektiv 

och kopplat ihop detta med Change Management för att sedan tillsammans binda och 

implementera dessa i det balanserade styrkortet. Detta ska i sin tur skapa en bättre 

långsiktigt förståelse och förutsättning för strategisk affärsutveckling som samtidigt 

bidrar till strategiska konkurrensfördelar. 
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6. Analys och Rekommendationer 
I det här kapitlet ska vi redogöra för den analys vi för utifrån de tidigare nämnda 

teoretiska och empiriska avsnitten. Vi kommer återigen att utgå ifrån den modell vi 

beskrivit i metodavsnittet. Därmed inleds detta kapitel genom att analysera det 

strategiska affärsutvecklingsperspektivet för att sedan koppla ihop detta med konceptet 

Change Management och det balanserade styrkortets roll i denna process. Vidare 

presenterar vi möjliga rekommendationer och åtgärder företaget kan använda i sin 

strategiska utvecklingsprocess.   

6.1. Strategi och affärsutveckling 
 

I denna sektion analyserar vi företagets strategiska utgångspunkter som grundas i 

studiens teoretiska referensram och den empiriska undersökningen.   

6.1.1. Företagets marknad och kunder 

 

För att analysera en industri eller marknad så är det enligt Porter (1980) viktigt att utgå 

ifrån fyra viktiga krafter som påverkar företagets konkurrenskraft: kunder, leverantörer, 

konkurrenter och substitutprodukter. Om identifieringen av dessa krafter sker kan 

företaget enklare förbereda sig och agera mot de förändringar som sker på marknaden. 

Genom att identifiera dessa faktorer kan företaget lättare jämföra företagets position 

gentemot konkurrenternas, men även undersöka hur företagets produkter förändras i takt 

med marknaden. Syftet med att identifiera marknadsfaktorer är att företaget enklare kan 

avgöra vart de besitter konkurrensfördelar.  

En stark konkurrensfördel på marknaden är hur väl ett företag kan öka sina 

vinstmarginaler utan att behöva genomföra stora förändringar som påverkar den dagliga 

verksamheten (Porter, 1980, s. 35). Även om ett företag har starka marknadsandelar kan 

de möta stora motgångar i form av låga vinstmarginaler om de konkurrerar med 

lågkostnads (substitut) produkter som kostar mindre att införa. Studien visade att delar 

av fallstudieföretagets verksamhet på senare tid fått nya konkurrenter med liknande 

produkter som konkurrerar om samma kunder. Det poängterades också att produkterna 

som konkurrenterna erbjuder på marknaden löser samma problem men är uppbyggda på 

olika sätt. Detta gör att varje produkt mer eller mindre blir unikt.  

Enligt Porter (1980) är substitutprodukter ett problem på marknaden, till den nivå då 

marknaden begränsas. Om företagets produkter inte kan utvecklas, och om inte 

kvaliteten förbättras så kommer marknaden att avta. På så vis minskar lönsamheten på 

företagets produkter som i slutändan understiger "breake-even" punkten. Generellt 

uppfattades marknaden ganska trög i undersökningen och den operationella 

verksamheten flöt på som den tidigare gjort. Det poängterades att företagets produkter 

successivt omprogrammerades men att produkterna i sig inte genomgick några större 

förändringar. 

Substitutprodukter är ett effektivt sätt för kunder att minska omkostnader i företaget. I 

framtiden kan substitutprodukter även bli starkare än de produkter som finns på 

marknaden (Porter, 1980, s. 44). Studien visade dock att företagets produkter vilka 

erbjöds till respektive kunder redan var beprövade produkter som kunden väl kände till. 

"Trender kan vara övergående, dock ska vi vara beredda på det som kan hända men vi 

behöver inte ställa om helt. Våra kunder använder sig av beprövad teknik, de vill inte 
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chansa på nya produkter". Porter (1980) argumenterar istället för att substitutprodukter 

behöver en närmare bevakning om produkterna kommer från ett företag med höga 

vinstmarginaler eller om produkterna tenderar att skapa trender av förbättringar som 

priseffektivitet och prestandaförbättringar.  

I studien framgick det att två av företagets affärsenheter var relativt ensamma på den 

norrländska marknaden, men att det på sistone hade tillkommit nya mindre företag. 

Enligt Porter (1980) tillför nya konkurrenter en större kapacitet på marknaden, de 

försöker vinna marknadsandelar genom att effektivisera sina resurser. Dessa möjligheter 

är helt beroende på de barriärer som finns på marknaden, men samtidigt också på hur 

konkurrenterna reagerar mot nya hot.  Studien visade att ingångsbarriärer på marknaden 

var låga då företaget erbjuder tjänster, som med rätt kompetens kan imiteras. 

Kompetensen spelar därför en central roll när nya företag försöker penetrera marknaden.  

Generellt visade företaget inga tecken på att agera som "prime movers" och utveckla 

produkter före sina konkurrenter, istället ville de ha en mer avvaktande roll där de 

svarade på nya marknadsförändringar, dvs. en reaktiv strategi.  I framtiden kan denna 

strategi dock bli ett problem om större företag med kändare varumärken väljer att 

etablera sig på den norrländska marknaden. Ett generellt hinder för nya företag är att de 

främst saknar tillgång till spridningskanaler som redan etablerade företag har, vilket 

måste utnyttjas. Ju mer begränsad tillgången av distribution och säljkanaler är, desto 

svårare blir det för konkurrenterna (Porter, 1980, s. 37). Detta kan i sin tur minska hoten 

från nya konkurrenter på den norrländska marknaden. 

Undersökningen visade att företaget i dagsläget agerar reaktivt på marknaden. Detta gör 

det svårare för dem att själva påverka marknadsutvecklingen, fastän kompetensen och 

resurserna redan finns i företaget. Problemet enligt respondenterna visade sig vara 

tillförandet av nya idéer som direkt skulle bidra till utveckling. Porter (1980, s. 38) 

menar att stabila företag med starka positioner på marknaden bidrar till att minska 

potentiella penetreringar på marknaden, på så vis ökar företagets chanser att öka 

tillväxten i verksamheten. Den reaktiva förmågan leder på så vis till en mer passiv 

ställning på marknaden. Denna typ av strategi har kritiserats av flera respondenter, där 

uppfattningen varit att företaget istället måste införa en hårdare strategi för att möta 

efterfrågan på företagets tjänster och produkter, vilket de i dagsläget inte riktigt gör. 

 

En annan viktig kraft på marknaden är leverantörernas förhandlingskraft, där starka 

leverantörer har förmågan att pressa vinstmarginaler inom en industri och göra det svårt 

för företagen att öka sina egna priser (Porter, 1980, s. 40). Eftersom företagets största 

affärsenhet använder sig av licenserade produkter kan de varken påverka utformningen 

eller priset på produkterna. Det påpekades att om leverantörerna ökar sina priser så 

måste även företaget göra det. Ur ett marknadsperspektiv så ger detta utrymme för 

konkurrenter att penetrera marknaden då de kan erbjuda liknande produkter till ett lägre 

pris (Porter, 1980, s. 40). Företaget är dock som tidigare nämnt ensamma med deras 

huvudprodukt i norra Sverige, de kan på så vis enklare anpassa priserna efter 

leverantörerna utan att det direkt påverkar deras marknadsställning. Detta eftersom det 

blir dyrare för kunden att tillförskaffa ett nytt system. Resonemanget gäller dock endast 

om företaget lyckas behålla positionen som marknadsledare. 

 

Porter (1980, s. 42) menar att kunder som efterfrågar större volymer (i detta fall 

helhetslösningar) har svårare att påverka företagets priser då det i många fall innebär 

högre fasta och rörliga kostnader att byta ut leverantören. Tidigare hade företaget denna 
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typ av fördel då hela företaget fokuserade på ett specifikt kundproblem och erbjöd en 

helhetslösning. I dagsläget arbetar dock de olika enheterna med olika kunder vilket har 

negativt påverkat den tidigare starka relationsbaserade konkurrensfördelen. Detta har 

bidragit till att kunderna idag har en stor köpkraft som gör det svårare för företaget att 

hålla priserna uppe.  

 

En viktig aspekt ur ett utvecklings- och kundrelaterat perspektiv är hur företaget 

hanterar sina kunder. Respondenterna påpekade att kunderna generellt sett var nöjda 

med vad företaget erbjuder, men att detta kunde förbättras genom att närmare samspela 

med kunden på ledningsnivå och erbjuda fler verksamhetsbaserade problemlösningar.  

 

Porter (1980) menar att kunder kan vara mer priskänsliga när det kommer till produkter 

som uppfyller samma syfte. Om företaget erbjuder liknande produkter som 

konkurrenterna, så kommer det i slutändan att avgöras genom den grad av service 

företagen är beredda att erbjuda sina kunder. Utifrån detta resonemang förklarades det 

att företagets uppföljning gentemot kunderna inte riktigt fungerade. Det visade sig att 

företaget får feedback från sina kunder, men att detta inte riktigt följs upp på ett korrekt 

sätt. Detta har berott på att resurserna i företaget inte räcker till för kunduppföljning, 

iallafall inte till att helt åtgärda de synpunkter företaget får från sina kunder.  

6.1.2. Strategisk planering 

 

I dagsläget tenderar moderna företag att sträva mot en så konkurrenskraftig ståndpunkt 

som möjligt, genom skapandet av strategiskt starka konkurrensfördelar. Enligt 

McGreevy (2008) sker förändringar i allt större utsträckning vilket gör hanteringen av 

företagsförändringar till en av de svåraste uppgifterna en modern företagschef kan ha. 

Clegg et al., (2011, s. 52) argumenterar att företagsstrategi i utvecklings- och 

förändringssyfte har som avsikt att skapa långsiktiga konkurrensfördelar inom den 

industri företaget befinner sig i. Detta för att på lång sikt skapa fördelar som företagets 

konkurrenter har svårt att kopiera. Enligt (Mintzberg & Waters, 1985, s. 257) är det 

nästintill omöjligt att förutspå framtida utvecklingar. Detta gör att företagets ledning 

måste lära sig finna mönster som kännetecknar en kommande förändring på ett sådant 

sätt då det gynnar den framtida strategiska planeringen.  

Undersökningen av vårt fallstudieföretag visade att företaget är av flexibel natur men 

anammar ett kortsiktigt strategiskt agerande, vilket kan förknippas med en 

"framväxande" strategi" (Mintzberg & Waters, 1985, s. 271; McGreevy, 2008, s. 355). 

Samtidigt är de väldigt reaktiva gällande marknadsförändringar och har i dagsläget inga 

klara intentioner till att bli mer proaktiva. Idag vill de dock inte enbart fokusera på IT-

baserade konsulttjänster, utan även utöka sin interna kompetens och erbjuda sina kunder 

nya tjänster i form av strategisk verksamhetsutveckling. Detta skall resultera i ökad 

kundnytta och starkare relation gentemot deras kunder. De vill således strategiskt 

marknadsföra sig som en helhet och inte som enskilda affärsenheter som tidigare varit 

fallet. Företaget vill också komma närmare kunden på beslutsfattandenivå och därmed 

skapa en aktiv relation med kundernas respektive ledning. De vill även utveckla sin 

produktportfölj och har en del kompetensområden de är intresserade av, dock så har de 

inga klara målsättningar uppsatta gällande denna produktportföljsutveckling.  

I dagsläget anammar företaget en så kallad ”Umbrella strategy”, vilket innebär att 

organisationen har flera olika enheter med särskilda intressen (Mintzberg & Waters, 

1985, s. 272). Ledningen ger således enheterna en generell strategisk plan som de sedan 
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anpassar efter egna behov, och därmed utvecklar de olika affärsenheterna en strategi 

anpassad just efter respektive enhet. En sådan ansats kräver att kommunikationen av 

strategin och visionen får en avgörande roll då företagets strävan mot 

konkurrensfördelar bygger på att denna strategi fungerar väl.  

Gällande utvecklingen av konkurrensfördelar är det väldigt viktigt att visionen 

kommuniceras på ett sådant sätt där den blir tillgänglig och lättförståelig för både 

ledningen och anställda. Det är således avgörande att företagets vision ingår i 

strategiutvecklingsprocessen för att ledning och anställda ska förstå företagets 

långsiktiga målsättning, och varför de bör arbeta i en viss riktning. Studien visade att 

det bör läggas ned mer fokus på att kommunicera företagets vision, då 

kommunikationen gällande framtida målsättningar inte uppfattas som tillräckligt bland 

respondenterna.  

Vikten av effektiv kommunikation av visionen och den långsiktiga strategiska 

planeringen poängterades i studien, då det i sin tur skulle hjälpa de verksamma inom 

företaget i deras individuella strävan mot att uppfylla företagets långsiktiga 

målsättningar. Det påpekades samtidigt att strategiprocessen i dagsläget sker för 

långsamt och att företaget bör agera mer proaktivt. Studien visade även att företagets 

nuvarande strategiutveckling kommer bemöta stora problem i framtiden om de inte 

börjar agera mer som en komplett enhet snarare än fyra enskilda divisioner. 

Utifrån dessa upplevda aspekter är det relativt lätt att identifiera ett uppenbart problem 

hos företaget ifråga. Det råder oklarhet kring företagets långsiktiga planeringar och 

målsättningar. Företaget har som vilja att idag bli mer av en helhet, där kunden skall 

uppfatta företaget som en helhetslösning på alla deras verksamhetsbaserade problem. 

Då samtliga anställda upplever oklarhet kring vad företaget strävar efter är det relativt 

lätt att konkludera att strategin och visionen inte når ut till företagets anställda, vilket 

leder till att företagets strategi faller bort och att de anställda känner förvirring kring vart 

de egentligen är på väg (McGreevy, 2008, s. 358).  

Det blir således väldigt svårt att upprätthålla en effektiv strategisk riktlinje då företaget 

helst av allt vill marknadsföra företaget som en helhet. På grund av bristfällig 

kommunikation av företagets önskade vision och målsättning brister denna strategiska 

riktlinje och företaget upplever istället stora fraktioner mellan de olika enheterna, vilket 

i sin tur går emot vad ledningen vill åstadkomma. Då kommunikationen av visionen 

upplevs diffust bland de anställda bidrar detta till att den så kallade ”Umbrella” strategin 

tenderar att segregera enheterna från varandra. De anställda upplever istället företaget 

som olika divisioner med egna strategier än som en organisatorisk helhet.  

Denna aspekt gör det ytterst svårt för företaget i fråga att skapa konkurrensfördelar då 

deras nuvarande strategi talar emot vad de egentligen vill åstadkomma, vilket är en 

organisatorisk helhet. I dagsläget upplevs också en mindre intern konkurrens snarare än 

ett effektivt samarbete. Detta är resultatet av bristfällig kommunikation av företagets 

långsiktiga planering, och implementering av en strategi som inte sammansvetsar de 

olika affärsenheter. 

6.1.3. Beslutsfattning och motivation 

 

Enligt Prahalad & Hamel (1994) har forskningen bevisat att det är av stor vikt för 

moderna organisationer att kommunicera vision och framtida målsättningar i syfte att 

förbättra sin konkurrensfördel. Det finns stora utrymmen för missförstånd gällande 
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kommunikationen mellan ledningen och dess anställda, vilket kan påverka 

informationsflödet på ett negativt sätt. Gupta och Govindarajan (2000) menar att 

oklarheter gällande målsättningar och vision kan leda till minskad upplevd motivation 

hos de anställda inom ett företag, vilket i sin tur försämrar chanserna om ökad 

konkurrensfördel.  

För att en ny strategi skall lyckas på bästa sätt gäller det att de anställda känner sig 

delaktiga till en viss grad, vilket i sin tur leder till öppenhet och ökad motivation 

gällande den nya strategin. Studien visade att enligt ledningen bygger företagets 

beslutsfattandeprocess på ett samspel mellan ledning, styrelse och de anställda där de 

tillsammans samarbetar för att ta fram framtida strategier. Styrelsen bygger därmed 

oftast sina strategiska beslut på den information de får från den övriga verksamheten. 

Detta resulterar i att beslutstagandet har genomgått samtliga instanser innan det 

slutgiltiga beslutet fattas.  

Denna form av informationsstrategi kan förknippas med bottom- up strategier som 

fokuserar på verksamhetens alla delar, där nya strategier implementeras nedifrån, dvs. 

från de lägre instanserna. Denna informationsstrategi minskar även risken för 

missförstånd gällande kommuniceringen av strategier och anpassas efter de anställdas 

förmågor och kunskaper (Gordon et al., 1997). Enligt Gupta & Govindarajan (2000) 

fokuserar bottom- up strategin således mer på de anställda, vilket resulterar i att de ofta 

upplever ökad motivation då denna förändringsprocess lättare kan tolkas på den 

operationella nivån.  

Enligt företagets anställda bedriver företaget istället en Top- down strategi.  Detta har 

bekräftats då vissa respondenter inte uppfattade sig vidare delaktiga i beslutsprocessen, 

då deras påverkan i beslutsfattandeprocessen inte spelade någon större roll för det 

slutgiltiga beslutet. Av studien framgick det även att samtliga respondenter önskade 

vara delaktiga i beslutsfattandeprocessen. Detta skulle även påverka deras motivation 

positivt, vilket enligt Moreland et al (2001) är viktigt för att öka företagets effektivitet. 

Majoriteten av respondenterna kände en stark relation till företaget vilket uppfattades ge 

positivt inflytande på motivationen. Vissa anställda kände sig dock mindre motiverade, 

och att de inte upplevde sig själva bli särskilt uppmärksammad av ledningen överlag. 

Vidare nämndes även att dessa kände brister i det gehör de fick för sina åsikter samt att 

de inte kände sig tillräckligt sedda av ledningen i allmänhet, vilket uppfattades leda till 

en minskad motivation. 

I studien framgick det tydligt att respondenterna upplevde att deras motivation också 

minskade på grund av en sämre relation, och delaktighet i företagets 

beslutsfattandeprocesser. Dock så är samtliga överens om att de ville vara mer delaktiga 

och att detta skulle påverka deras motivation gentemot företaget positivt. De upplevde 

även vissa brister i ledarskapet där de ansåg att kommunikationen borde bli avsevärt 

bättre gällande exempelvis förändringsstrategi.  

Från detta kan vi konkludera att ledningen arbetar och försöker inkludera hela 

verksamheten i deras informationsstrategi. Dock så uppfattar inte personalen detta på 

samma sätt, då de inte känner sig särskilt delaktiga i beslutsprocessen, men också att 

kommunikationen gällande strategiska förändringar saknas. Enligt (Gordon et al., 1997) 

går detta fenomen att jämföras med en top- down strategi där bilden av organisationen 

upplevs som något diffus och att den informationsstrategi som skall syfta till att 

förmedlas ned i verksamheten inte tenderar att uppfylla sitt syfte. Denna viktiga aspekt 
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leder till en ökad risk för strategiskt misslyckande. Både Gans (2011, s. 48) och Kaplan 

& Norton (2001 s. 65) argumenterar för vikten av att inkludera företagets anställda i 

förändrings- och strategiutvecklingsprocessen, samt att de måste känna sig motiverade 

för att på bästa sätt lyckas med implementeringen av en ny strategi.  

Detta fastställer att i dagens läge råder det brister mellan personalens uppfattning om 

delaktighet gentemot ledningens, vilket i sin tur påverkar motivationen kring den 

strategiska förändringsprocessen negativt. Implementeringen av en ny strategi skulle 

enligt Kaplan och Norton (2001) och Gans (2011) misslyckas av den enkla anledningen 

att personalen inte upplever sig själva delaktiga och motiverade i förändringsprocessen. 

Nämnas bör även att det krävs ett fungerande samspel mellan ledning och anställda där 

utvecklingsprocessen inte enbart kan drivas från ledningens sida. Det krävs även att de 

anställda säkerställer sitt ansvar gentemot företagets långsiktiga planering och därmed 

hjälper ledningen i syfte att utveckla strategiska konkurrensfördelar.  

6.1.4. Skapa tillhörighet och relationer 

 

Relationer och tillhörighet inom organisationer har studerats mycket under åren. 

Människors beteenden och hur dessa identifierar sig med respektive grupp har ofta varit 

centrala frågeställningar. Moreland et al (2001) menar att allt färre människor känner 

sig lojala mot den organisation eller grupp de tillhör. Detta beror främst på att 

individerna inte känner sig sedda eller innehar känslan av tillhörighet. Konsekvensen av 

detta leder till en minskad produktivitet och att sannolikheten för att verksamheten 

trögas ner, ökas. Vissa respondenter i vår studie upplevde att företaget som helhet hade 

en bra gruppkänsla på grund av delägarskapet, medan andra inte kände sig speciellt 

delaktiga i företaget eller den grupp de tillhörde.  

 

De centrala argumenten i studien har varit att företagets anställda agerar som konsulter 

gentemot sina kunder. Det skapas på så vis en distans mellan att arbeta centralt på 

företaget och att arbeta ute hos kund. Enligt Moreland et al (2001) söker anställda sig 

till grupper med samma preferenser. Individen söker därför en social identifiering, där 

personen i fråga vill känna sig delaktig i en grupp. Detta har tydligt påpekats i studien, 

att just känslan av att tillhöra en grupp varierar mellan respondenterna. Det blir därför 

svårt att skapa en gruppkänsla där flertalet anställda arbetar externt som konsulter ute 

hos respektive kunder.  

 

Organisationer består av olika grupper och semigrupper där varje individ har en roll och 

ett syfte inom respektive grupp. Ibland händer det att individerna endast finner en 

relation med den arbetsgrupp de tillhör och inte med företaget som helhet (Moreland et 

al., 2001, s. 89). Studien visade att detta problem fanns i företaget. Vissa enheter kändes 

mer isolerade än andra, och att ett internt samarbete fanns, men att samarbetet 

upplevdes mindre effektivt. Den generella uppfattningen till detta problem var att det 

inte fanns tillräckligt med tid för att samarbeta med de andra enheterna i företaget. Här 

är det viktigt att belysa varför och hur detta påverkar den gemensamma utvecklingen 

gällande framtida strategier i företaget.  

 

Moreland et al (2001) förklarar att problemet med interna grupper är att de tenderar att 

skapa personliga identiteter inom gruppen och skapar relationer som blir svåra att 

förändra. Ur ett utvecklingsperspektiv så skadar detta företagets kultur som i slutändan 

gör det svårt att förmedla strategier då grupperna erhåller olika preferenser och utgår 
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ifrån ett grupperspektiv snarare än ett företagsperspektiv. Individerna måste därmed 

underlätta informationsflödet och samspela mellan enheter inom organisationen för att 

skapa och genomföra generella mål i företaget. Detta kan dock endast fungera om 

individerna kan identifiera sig gentemot organisationen vilket blir svårt om 

arbetsgruppen blir för stark.  

 

Ett annat problem som upplevdes påverka relationerna i företaget var de anställdas syn 

på hur ledningen hanterade problemen som uppstod i företaget. De anställda ansåg att 

relationen mellan ledningen fungerade väl men att problemhanteringen ibland kunde 

kännas tabubelagt. Studien visade dock att problemet inte berodde på dåligt ledarskap 

utan snarare brister i kommunikationen. Enligt Hogg och Terry (2001) är detta ett 

klassiskt syndrom på brus i kommunikation gällande problemhantering. 

 

Hogg och Terry (2001) menar att grunden till ett lyckat samarbete mellan ledningen och 

de anställda riktar sig mot en socialkategoriserad relation där de tillsammans måste 

finna mönster som är riktade mot samma mål. Genom att kategorisera relationen 

baserad på de arbetsuppgifter som skall göras, så ökar den anställdes motivation som i 

praktiken överförs till de övriga anställda inom gruppen. I studien visade det sig att 

relationer överlag mellan anställd och chef fungerar väl, samtidigt skapar också 

individerna i vissa grupper en bra gruppkänsla och tillhörighet, vilket kan förknippas 

med just en socialkategoriserad relation.  

 

Moynihan (2012) anser att en transformell ledarskapsstil lättare anammar 

organisationsförändring och ökar motivationen bland de anställda. En transformell 

ledare har som egenskap att kunna ändra sina medarbetares tankar och aktioner genom 

att fokusera på organisationens nytta. Denna typ av ledarskapsstil grundar sig på 

respondenternas förklaring gällande deras respektive preferenser på ledarskap, och är 

även egenskaper vi observerat hos de ledare som ingår i ledningsgruppen. 

 

Nedan visas en sammanfattande tabell innehållande vad vi ansåg relevant ur ett 

strategiskt affärsutvecklingsperspektiv hämtat från vår undersökning. Tabellen syftar till 

att beskriva vilka empiriska underlag vi använt oss av, samt hur vi utifrån våra egna 

personliga uppfattningar tolkat denna empiri i diskussionen gällande analysen av 

företagets strategiska affärsutvecklingsposition.  Denna tabell lämnar även möjlighet för 

läsaren att skapa sin egen uppfattning och tolkning gällande den diskussion vi för i det 

första blocket av företagsanalysen.   
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Tabell 6.1. Vår tolkning av citat gällande strategisk affärsutveckling 

6.1.5. Sammanfattning av Strategisk affärsutveckling 

 

Nedan visas en sammanfattande modell som förklarar de faktorer vi anser ingår i 

analysen av företagets strategiska affärsutveckling. Vi har härmed behandlat det första 

blocket strategisk affärsutveckling där vi diskuterat kring; företagets nuvarande 

marknad och kunder, vi har även belyst deras strategiska utgångspunkter samt det 

problem vi identifierat gällande kommunikationen av deras långsiktiga vision. 

Avslutningsvis har vi diskuterat kring beslutsfattandet och den grad av delaktighet de 

anställda upplever i företaget. Vi har även diskuterat hur detta påverkar 

relationsuppbyggnaden och motivationen inom företaget och deras respektive enheter. 

Citat Tolkning Slutsats 
"Vi försöker bli mer proaktiva och titta mer framåt. Vi är kända 

för support och problemlösning, men vi kommer dock inte med 

så mycket idéer kring nästa steg osv. vi behöver mer 

verksamhetsutveckling"  

"Det kunderna säger som positivt är att vi alltid är måna om att 

lösa saker, och att de kan nå oss dag och natt. Det vi kan bli 

bättre på är att vara steget före, sen jobbar vi strategiskt genom 

att jobba närmare kundens ledning och börjar få närmare 

relation till deras verksamhet" 

 

"Jag tror vi lyssnar på vad de säger sen händer det nog inte så 

mycket mer än så, vi har inte tid för reflektion gällande 

kundhantering och projekthantering".  

 

Företaget agerar reaktivt och 

fokuserar på att lösa kundens 

uppenbara problem, snarare 

än att identifiera problemen 

som kunden ännu inte 

identifierat. 

 

Det finns planer på att jobba 

närmare kunder, men det är 

fortfarande oklart hur detta 

skall ske. 

 

I dagsläget är det 

envägskommunikation 

gällande kunduppföljning 

Den reaktiva förmågan gör det svårare 

att identifiera helhetslösningar då 

kunden endast ser företaget som 

problemlösare ur ett tekniskt perspektiv, 

snarare än som verksamhetsutvecklare. 

 

En närmare relation bidrar till framtida 

inkomster, vilket gör kunduppföljning 

viktigt. 

 

Envägskommunikationen gällande 

feedback kommer i framtiden påverka 

relationen om åtgärder inte tas i 

beaktning. Denna öppning ger utrymme 

för konkurrenter att agera. 

”Jag märker på vissa anställda som jag pratat med att det 

saknas glöd och motivation vilket har resulterat i någon form av 

besvikelse på oss som ledare, detta har jag noterat inom alla 

avdelningar.” 

 

Brist på kommunikation har 

bidragit till en lägre nivå på 

motivationen. Samtidigt 

visar det inte de anställdas 

agerande för att öka 

motivationen 

Kommunikation är en viktig faktor i 

företaget då enheterna arbetar med olika 

kunder. Genom att dirigera klara direktiv 

och förmedla information effektivt, och 

sätta klara mål, bidrar till en ökad 

motivation och delaktighet. 

"Nej inte det men jag tror att besvikelse finns på grund av att 

man sitter ute på uppdrag och då missar den här 

företagskänslan".  

 

"Vi-känslan på företaget är mindre idag än vad det var förr, men 

detta beror mycket på organisationen är större idag. Vi-känslan 

inom mitt område är väldigt starkt, jag är en sådan ledare som 

gärna sätter gruppkänslan och vi-känslan som en viktig aspekt. 

Och den tycker jag att jag har lyckats med gällande hela 

gruppen. Vi försöker vara så autonomt som möjligt".  

 

"... jag tror dock att det är väldigt viktigt att alla anställda 

känner en stark relation till företaget och kan identifiera sig med 

företaget i syfte att företaget skall må bra. Desto större vi blir 

desto mer interna grupperingar verkar vi få, vilket jag anser är 

ett dilemma".  

Relationer och tillhörighet 

bland företagets anställda 

varierar, vissa känner sig mer 

delaktiga och skapar en 

gruppkänsla medans andra 

känner en viss avgränsning 

till sitt arbete och kollegor. 

Detta bidrar också till en 

lägre motivation som 

påverkar produktiviteten och 

utvecklingen. 

Enligt Moreland et al (2001) så minskar 

produktiviteten bland individer om de 

inte känner en tillhörighet till den 

organisation de tillhör. Vilket företaget 

måste främja för att öka motivation och 

en mer relationsbaserad verksamhet. 

Samtidigt måste anställda skapa 

relationer och tillhörighet genom att visa 

engagemang och vilja. 

"... vi behöver dock berätta mer tydligt vad vi gör som ledare, så 

att alla förstår. De anställda tror nog att vi inte berättar allt för 

dem. Där kan vi såklart bli bättre" 

 

Företaget bedriver top- down 

management, som påverkas 

av en bristande 

kommunikation. 

Down - top management är en mer 

effektiv beslutsfattning som omfattar 

hela företaget. Vilket bidrar till en ökad 

kommunikation. 
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Vidare kommer vi att bygga på modellen (figur 6.1) med de två nästkommande blocken 

som är Change Management och det balanserade styrkortet. Denna modell ska i 

slutändan syfta till att knyta ihop dessa tre koncept för att sedan bidra till en 

helhetsförståelse kring företagets kommande strategiska utmaningar. Slutligen ska vi 

visa hur de anställda kan integreras i utvecklingsprocessen för att företaget ska bli mer 

proaktiva, och hur detta kan kontrolleras med stöd av det balanserade styrkortet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1: Strategi och affärsutveckling 

6.2. Hantera förändring 

 
Förändring är idag ett allt mer omdiskuterat fenomen som många företag upplever 

problematiskt. Att förändring sker kan kännas självklart, problemet ligger istället i vad 

som har skett och vad som kan komma att ske. Konceptet Change Management är i sig 

ingen nyhet, enda sedan den första organisationen startades har företag varit tvungna att 

anpassa sig efter rådande marknadsmiljö och dess förändring (Kotter, 1985; Hayes, 

2002; Burnes, 1996). Skillnaden idag är att förändring sker i allt större utsträckning, och 

berör organisationen som helhet (Prahaland & Lieberthal, 2003). Birkinshaw et al 

(2007) menar att externa förändringsfaktorer såsom politik etc. påverkar företagets sätt 

att driva sina verksamheter, vilket gör det svårare att följa en planerad strategi 

(Mintzberg & Waters, 1995).  

Studien visade att företaget är förhållandevis snabba på att svara på externa förändringar 

där anpassningen till exempelvis ny teknik, nya konkurrenter sker genom att enheterna 

modifierar sina produkter efter kundens behov. Deras flexibla agerade har gjort det 

lättare för dem att ta till sig nya utvecklingar på marknaden. Tre av företagets enheter är 

dock reaktiva på den marknad de befinner sig i, dvs. enligt Nadler et al (1995, refererat i 

Hayes, 2002, s. 8) tvingade att anpassa sig efter marknaden. Den fjärde enheten å andra 

sidan är förändringsorienterad vilket innebär att enheten kontinuerligt förbättrar sina 

produkter som i sig bidrar till utveckling på marknaden. Nadler et al (1980) menar att 

reaktiva företag agerar som följare och får det svårt att själva genomföra förändringar. 

Fördelen med att inneha en stark utvecklingskultur (företaget vill förändras) bidrar 

förutom ökade marknadsandelar också till en ekonomisk vinst, genom att handla innan 

marknaden hunnit nå en mognadsfas (Nadler et al., 1995, refererat i Hayes, 2002, s. 9). 

Studien visade också att en mer aggressiv strategi skulle möta det behov som fanns i 

efterfrågan på företagets produkter. Detta skulle även bidra till både ekonomisk- och 

organisk- tillväxt. I syfte att möta efterfrågan krävs dock att företaget genomför 

strategiska förändringar som i sig kan påverka de anställdas inställning till förändring 

negativt om det bringar en ökad arbetsbelastning, utan någon synbar 

effektivitetshöjning. Generellt uppfattades förändring som någonting positivt, där det 
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visade sig att idé- generering fanns i företaget men att bristen på kommunikationen 

oftast påverkade förverkligandet av den. Genom att förespråka idéer som sedan 

analyseras utifrån företagets resurser kan företaget lättare agera proaktivt på marknaden, 

vilket respondenterna ställde sig positiva till. 

Att genomföra för stora ändringar gällande hanteringen av förändring inom företaget, 

kan dock komplicera verksamheten. Som påpekats i studien så agerar de anställda även 

som kunskapsutvecklare i företaget. Med det menas att varje individ förutom den 

dagliga verksamheten också har till uppgift att undersöka eventuella nyheter och 

förändringar inom respektive affärsenhet. Detta anser vi är en bra egenskap som 

företaget bör utnyttja.  

Litwin (2011, s. 865) menar att om de anställda involveras i företagets utvecklings- och 

förändringsprocess så ökar deras motivation, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Denna 

typ av engagemang är speciellt anpassad för personer som innehar en unik kompetens 

som är svår att generalisera. På så vis bidrar dessa individer till företagets interna 

förändring genom det direkta arbetet med kunden och uppmärksammandet av det behov 

som uppstår (Litwin, 2011, s. 865). Kompetensen som vårt fallstudieföretag förfogar 

över är främst genom personalen som samtidigt är deras starkaste konkurrensfördel "... 

kunden söker efter vår kompetens". Företaget måste därför integrera de anställda mer i 

utvecklingsprocessen för att bli mer proaktiva. 

Rekommendation 
Vi anser att företaget i dagsläget kommer finna det svårt att genomföra stora 

förändringar som omfattar hela organisationen. Detta beror främst på att enheterna drivs 

efter egna preferenser och har enskilda kunder som försvårar implementering av en 

generell strategi. Företaget bör istället fokusera på en mer flexibel strategi som omfattar 

mål och delmål för varje enhetsområde. Strategin måste också grundas efter en tydlig 

och enkel vision där utrymme för missförstånd och oklarheter elimineras, som också 

successivt ökar de anställdas förståelse för vad företaget vill åstadkomma (Kotter, 1980, 

refererad i Nadler et al., 1980, s. 281).  

Vikten av att integrera personalen i utvecklingsprocessen är nödvändig då det ökar 

motivationen hos de anställda. Med det menas att tillhörigheten och relationer är 

faktorer som i slutändan kommer spela avgörande roller för hur väl målen uppfylls 

(Moreland et al., 2001, s. 87). Studien visade att det fanns oklarheter i vad företaget 

strävar efter. Genom att dirigera klara direktiv i form av grupp- och personliga 

målsättningar kan ledningen undvika gruppdifferensen, och öka motivationen hos de 

anställda som i slutändan positivt påverkar produktiviteten (Moreland et al., 2001, s. 

87).  

Företagets anställda som idag arbetar direkt mot kunder och är aktiva på marknaden 

anser vi bör ges större roller gällande förändring och affärsutveckling. Som det 

framgick i studien hade företaget redan planer på att utbilda sina medarbetare inom 

projektledning och verksamhetsutveckling, detta är ett steg som omfattar interna 

förändringar. Om de anställda kan avgöra vilka behov kunden har, kan dessa personer 

även bedöma vilka produkter företaget bör fokusera på för att tillfredsställa 

kundbehovet, dvs. även kunna erbjuda råd gällande kundens verksamhet, och inte 

endast fokusera på de av kunden redan identifierade problemen.  

Figur 6.2 visar en relation mellan företagets strategiutveckling och hur förändring 

(Change Management) kan hanteras i företaget. Här belyses främst hur de olika 



 

Sida | 61  
 

enheterna och personalen kan integreras i beslutsfattande- och utvecklingsprocessen. 

Till skillnad från klassiska modeller som beskriver företaget som en verksamhet, så tar 

denna modell även hänsyn till företagets respektive enheter, samt centraliserar de 

anställda i besluts- och utvecklingsprocessen. Det är viktigt att belysa att företaget utgår 

ifrån fyra affärsenheter med olika kunder och produkter, på så vis en mer heterogen 

verksamhet till skillnad från andra klassiska modeller som beskriver företaget som en 

homogen verksamhet. Strategiutveckling blir på så vis svårare att generalisera då 

hänsyn till fyra olika affärsområden måste tas i beaktning.   

Studien har visat att företagets konkurrensfördel är de anställdas kompetens. Här är det 

viktigt att klarlägga den information dessa individer besitter gentemot företaget och 

kunden. En möjlighet för företaget är att utnyttja denna information och använda det i 

sin strategiska beslutsfattning.  

Figur 6.2 visar de anställdas (frontlinjen, dvs. de som arbetar direkt mot kund) roll som 

agenter där de ständigt informerar respektive enhet om de förändringar och utvecklingar 

som sker hos kunderna och på marknaden. På så vis kan företaget lättare förutspå nya 

behov, utvecklingar och problemlösningar som även kan underlätta företagets 

strategiska planering.  

Genom att integrera de anställda i utvecklingsprocessen som påvisades i studien så ökar 

motivation hos de anställda. Därför är det viktigt att idé- genereringen som nämndes 

tidigare tas i beaktning där ledning och de anställda tillsammans (möter varandras 

förväntningar) klargör vilka strategiska ändringar som måste implementeras i respektive 

enhet. Utifrån detta förändras och utvecklas den generella strategin i företaget. Detta 

kan då jämföras med en "framväxande strategi". 

Modellen visar även att företagets syfte och strategi utgår ifrån visionen. Visionen skall 

fungera som en riktlinje när företaget formulerar målen i den strategiska 

beslutsfattningen. Som studien visade har företaget tidigare haft problem med att 

kommunicera klara riktlinjer, här är det viktigt att tydligt visa vad varje enhet och 

individ har för roll gällande förverkligandet av visionen. Syftet är att skapa en grund för 

respektive enhet och därmed alstra en "framväxande" strategi där varje enhet enskilt 

anpassar sig efter de förändringar som sker på marknaden (Mintzberg & Waters, 1985, 

s. 271). På så vis skapas en flexibilitet där företaget som helhet kan svara på hot från 

marknaden. 

Vidare i modellen kan vi konstatera att kommunikationen mellan enheterna och 

ledningen är viktig i syfte att upplysa och effektivisera informationsflödet. Detta kan i 

praktiken leda till ett förbättrat samarbete mellan enheterna som skapar bättre 

förutsättningar för kunderna, och därmed potentiellt uppnår ett utökat tjänsteutbud. Vad 

vi menar med utökat tjänsteutbud är att desto bättre kommunikation och relation 

företaget har till respektive kund, bidrar i sin tur till att fler affärsenheter integreras i 

samma projekt. Detta resulterar sedan i en ökad företagsintegration snarare än endast 

enhetsintegration. 

Företaget är beroende av sina relationer med kunderna och måste således också ha ett 

fungerande informationsflöde med kunden. Undersökningen visade att företaget får 

feedback från sina kunder, men på grund av tidsbristen kunde företaget inte riktigt följa 

upp denna feedback. Detta är ett problem då det påverkar relationen och 

värdeskapandeprocessen gentemot kunden, samt om företaget inte lyckas följa upp 
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önskemål och förbättringar som kunderna påpekat kan företaget förlora viktiga 

konkurrensfördelar.  

Genom att införa en tydligare och mer effektiv kommunikationsstrategi gentemot 

kunden kan företaget lättare anpassa egna produkter efter behov. På så vis blir företaget 

även mer proaktivt och stärker värdeskapandeprocessen gentemot kunden som i 

slutändan positiv påverkar en långsiktig relation. 

Figur 6.1 visar också intressenternas roll i processen. Här är det viktigt att företaget 

avgör vilka intressenter som är relevanta. Ur detta företagsperspektiv är det främst 

leverantörerna och deras respektive samarbetspartners. Hur dessa blir aktuella beror på 

vilken roll företaget anser att dem har. Leverantörerna kan påverka företagets resurser 

som i sig påverkar huruvida de kan möta efterfrågan från kunderna. Samarbetspartnerna 

kan nedgradera graden av service gentemot företaget som långsiktigt kan bidra till ett 

minskat kundvärde och en svagare kundrelation.  

Marknaden är företagets externa hot, men ger samtidigt också utvecklingsmöjligheter. 

Här agerar konkurrenter som kan trigga förändringsprocessen som i sin tur påverkar 

kunder och den interna verksamheten. Marknaden förmedlar även ny teknik och nya 

metoder som företaget kan utnyttja i förändringssyfte, liksom identifieringen av nya 

kunder.  I praktiken kan detta se annorlunda ut, där visa elementer har en starkare 

inverkan på företagets interna processer. Det är därför viktigt att ha en fungerande 

marknadskommunikation där företaget kontrollerar marknadsutvecklingen och nya 

konkurrenter. 

Modellen nedan skall sammanfattningsvis tillbringa dynamik i de interna processerna så 

företaget lättare kan bedriva Change Management, vilket innebär hur förändring bör 

bedrivas utifrån vår utförda studie. Här visar vi också hur de anställda kan integreras i 

utvecklingsprocessen, och vilken roll vi anser att de ska ha i företaget för att bli mer 

proaktiva. 

 

Figur 6.2: Strategisk affärsutveckling och Change Management. 
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6.3. Det balanserade styrkortets roll 

 
I de tidigare avsnitten har vi belyst vikten av att kommunicera visionen och de 

strategiska målsättningarna till alla instanser inom företaget. Vi har även argumenterat 

kring betydelsen av att alla verksamma inom företaget måste känna sig delaktiga i nya 

strategiska utvecklingsprocesser. I de tidigare avsnitten har vi även påvisat de problem 

som utifrån studien finns i företaget. 

Vi kommer i detta avsnitt rekommendera möjliga åtgärder på de identifierade 

problemen, och därmed skapa ett högst övergripande balanserat styrkort. Detta skall 

syfta till att hjälpa ledningen att förstå några av de faktorer som idag faktiskt upplevs 

som konkreta problem. Vi hoppas att detta avsnitt ska hjälpa företaget i framtiden, att på 

ett lättare och mer effektivt sätt arbeta med den strategiska utvecklingsprocessen. Det 

bör även nämnas att vi i detta avsnitt enbart kommer att fokusera på tre av de fyra 

perspektiven, där vi utesluter det finansiella perspektivet. Detta då vi redan vet att 

företaget i fråga redan har relevanta finansiella nyckeltal som direkt kan implementeras 

i det balanserade styrkortet.  

Tidigare identifierade vi ett problem gällande kommunikationen av företagets 

långsiktiga planeringar och målsättningar. Samtliga anställda har poängterat att de 

upplever oklarheter kring företagets vision, och vart de bör sträva i syfte att uppfylla 

företagets förväntade planer. Den strategiska målsättningen faller därmed bort och de 

anställda upplever istället en förvirring gällande företagets vision. Enligt Kaplan & 

Norton (2007) bör företaget först fokusera på att transformera visionen till klara och 

icke abstrakta operationella målsättningar. Detta i syfte att skapa en klar bild över vad 

som skall utföras på den operationella nivån.  

Utifrån dessa aspekter har vi identifierat och analyserat kring vad som kan tänkas 

inkluderas i en mer anpassad företagsbaserad problemlösning. Företaget har för tillfället 

en vision där de vill vara ledande inom de områden och respektive marknader de arbetar 

inom. Detta innebär att hålla hög utvecklingskompetens, kunskapsnivå och servicegrad 

gentemot deras kunder. Vi har valt att utifrån denna beskrivning av företagets vision 

transformera detta till en strategisk målsättning gällande deras framtid:  

 Företaget bör sträva efter att leverera service som överträffar kundens upplevda 

behov, för att öka kundvärdet.  

 De bör se till att kontinuerligt utveckla och förbättra sina interna processer  
 De bör sträva efter att hålla högsta möjliga kvalitet på sina anställda.  

 De bör möta och överträffa aktieägarnas förväntningar. 

Denna transformation av företagets vision, bör brytas ned i mindre abstrakta delmål i 

syfte att skapa klarhet kring vad visionen egentligen kommunicerar på operationell nivå. 

Vidare ska vi rekommendera en mindre detaljerad, men övergripande förklaring till hur 

företaget kan tänkas bryta ned styrtalen till klara och lättförståeliga mål inom respektive 

område.  

I förra momentet förklarade vi hur förändring och strategi kan sammankopplas genom 

att dirigera klarare mål gentemot de fyra verksamheterna i företaget. Vi förklarade även 

hur företagets frontlinje- anställda kunde agera som agenter och trigga 

företagsförändring. Detta skulle leda till en mer proaktiv inställning inom 

verksamheterna, som enligt studien var efterfrågad bland respondenterna. I detta avsnitt 



 

Sida | 64  
 

presenterar vi det balanserade styrkortets roll i denna process. Det balanserade styrkortet 

skall till uppgift bevaka de interna strategiska processerna, och de externa 

förändringsfaktorerna. I sin tur skall detta visa hur väl strategiutvecklingsprocessen har 

genomförts i företaget. 

Figur 6.2 nedan visar kopplingen mellan strategisk affärsutveckling och Change 

Management som stöds av det balanserade styrkortet. Här visar vi hur det finansiella 

perspektivet styrs av ledningen, processperspektivet styrs av strategin, lärande och 

tillväxtperspektivet av enheterna och till sist kundperspektivet som undersöks av alla 

enheter. Vi kommer vidare att förklara hur dessa mått inom det balanserade styrkortet 

kan användas med hjälp av modellen nedan, och vilka rekommendationer vi föreslår. 

 

Figur 6.3: Relationen mellan strategi, förändring och det balanserade styrkortet 

6.3.1. Processperspektivet 

 

Processperspektiv har som målsättning att identifiera de viktigaste interna processerna 

utifrån ett värdeskapande syfte (Mendes et al., 2012, s. 24). Det är därför viktigt att 

interna processer kontinuerligt utvecklas för att uppnå och överträffa de externa 

förväntningarna och därmed skapa konkurrensfördelar och kundvärde. Företaget bör 

även fokusera på hur de exempelvis kan förkorta ledtider, förbättra kostnadsstrukturer 

och kvalitet (Butler et al., 2011 s. 4). I studien identifierade vi flera problem som vi 

anser kan undersökas med stöd av det balanserade styrkortet. Vi har bland annat funnit 

att företaget misslyckas med att leverera kundvärde. 

Enligt Kaplan & Norton (1999) finns det en generell värdekedja som bör kopplas till 

företagets utveckling av processer. I det första steget gäller det att analysera det växande 

kundbehov som råder på marknaden. I vårt fall ser vi att företaget har svårt med att 

uppfylla det första steget då de saknar tillräckligt med resurser för att möta 

kundbehovet. Företaget upplever att de tar genvägar för att möta så stor efterfrågan, 

vilket i sin tur påverkar den upplevda kundnyttan negativt då de kompromissar i kvalitet 

och tid.  
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Problemet speglas även i det andra steget som syftar till att generera kundvärde genom 

att framställa och leverera produkter till de kunder som upplever ett behov. Desto mer 

företaget försöker effektivisera framställandet av tjänsteleveransen på bekostnad av 

kvalitén, ju mer slår detta tillbaka på kunden, vilka i sin tur upplever ett negativt 

kundvärde.  

Det sista steget syftar till eftermarknadsservice där företaget skall se till att kundbehovet 

är uppfyllt efter det att köpet har gjorts. Detta kan även förknippas med kundfeedback 

och kunduppföljning. Göran nämnde att; ”Vi har inte satt upp några konkreta mål som 

har med kunduppföljning att göra…”. En annan respondent nämnde också att företaget 

inte gör något för att bearbeta eftermarknaden vilket denne ansåg borde integreras i 

deras processer.  

Sammanfattningsvis kan vi se att det råder brister i företagets värdeskapandeprocess. 

Detta påverkar det upplevda kundvärdet, och motarbetar den långsiktiga visionen. I 

följande del ska vi föreslå möjliga åtgärder gällande det interna processperspektivet och 

kundvärdeprocessen. 

Rekommendation  
I detta avsnitt har vi som avsikt att ge en övergripande rekommendation kring huruvida 

företaget kan förhålla sig till det interna processperspektivet. Något vi finner intressant 

är hur företaget bedriver deras systemutvecklingsprojekt och implementeringsprojekt, 

men även den kontinuerliga servicen och driften av dessa. Vi har tidigare talat om 

vikten av att skapa kundvärde. Eftersom företaget fokuserar på exempelvis 

projektbaserad systemimplementering eller service och drift av redan implementerade 

system så är projektlivscykel intressant att undersöka.  

Vår rekommendation till företaget bygger på vad Kaplan & Norton (1993) diskuterar 

kring projektlivscykeln. Detta innebär att företaget bör klarlägga projektlivscykeln från 

det att ett kundbehov har identifierats till det att kundens behov har blivit bemött. Vi 

anser att denna process skulle hjälpa företaget att förbättra sin värdeskapandeprocess. 

Samtidigt kommer företaget lättare kunna kontrollera projektportföljen. Vi har valt att 

ge några exempel på vad som skulle kunna integreras i mätningen av effektiviteten 

gällande projektlivscykeln, och hur dessa kan kopplas till värdeskapandeprocessen. 

Identifiera verksamhets- och systembaserade problemen hos kunden. 

I det första steget gällande projektprocessen kan exempelvis; antalet timmar 

spenderade med kunden på att diskutera nya projekt i syfte att skapa ökad 

relation vara ett användbart mått. Detta då det skapar klara riktlinjer kring hur 

viktigt det är att spendera tid med respektive kunder.  

 

Planera/framställa varor och tjänster. 

I det andra steget i projektlivscykeln bör företaget implementera ett 

effektivitetsindex som syftar till att mäta hur effektivt företaget framställer sina 

produkter. Här kan förkortade ledtider, minskade projektkostnader samt 

felmarginaler vara exempel på olika mått. 

 

Projektavslutning och kundfeedback. 

Det sista steget syftar till att mäta hur väl företaget följer upp deras kunder efter 

projektets avslutande. I detta steg i projektlivscykeln bör företaget implementera 

processer som effektiviserar och mäter hur väl företaget levererar kundvärde, 

kundservice och återfår kundfeedback.    
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Modellen nedan förklarar projektlivscykeln från det att ett kundbehov uppstår till dess 

att det uppfylls och projektet avslutas. Dock bör det nämnas att ett IT-baserat projekt 

innefattar flera olika faser vilket gör denna modell till ett högst övergripande exempel 

på hur enklare projekt kan se ut. Modellen bör därför vidare anpassas efter IT-

projektens komplexa struktur.  

 

Figur 6.4: Projektlivscykeln 

6.3.2. Lärande- och tillväxtperspektivet 

 

Lärandeperspektivet inom det balanserade styrkortet omfattar surrogatmått 

(ersättningsmått för det som ska mätas) dvs. företaget mäter hur mycket resurser som 

spenderas på utveckling eller utbildning gällande personal och verksamhet (Olve et al., 

1999, s. 184). Generellt kan resultatet av resursfördelningen jämföras med årsresultatet 

där jämförelsen mellan nya produkter och vinsten, kan kopplas till den budget som 

fanns för utveckling och utbildning. I undersökningen framkom det som tidigare nämnt 

att företagets anställda själva utvecklade sin kompetens och att företaget i sig inte hade 

något specifikt budget gällande utbildning. Samtidigt framkom det också att de olika 

enheterna utvecklade produkter utifrån egna produktpreferenser. Företagets agerade var 

på så vis passivt och mer avvaktande.  

Det fanns dock framtida planer att utbilda sina anställda till projektledare och 

verksamhetskonsulter. Denna utvecklingsfokus skulle bidra till en närmare relation med 

kunderna samt att tjänsteutbudet i företaget skulle ökas. På så vis skulle företaget nå 

högre inkomster. Kaplan och Norton (1999) menar att effektivisering av företagets 

interna processer genom utveckling och utbildning måste grundas i den interna 

strukturen för att företaget skall uppnå en långsiktig förbättring.  

Olve et al (1999) menar att även om företagen vill mäta de framgångar som skett genom 

utvecklingsprocessen så är detta irrelevant om företaget inte kan identifiera vad som 

egentligen skall presteras. I undersökningen framgick det att företaget i dagsläget inte 

mäter kompetens eller utbildning, vilket enligt Chavan (2009) är viktigt ur ett 

utvecklingssyfte för att jämföra utvecklingen över en period. Enligt Kaplan och Norton 

(1999) finns det generellt sett tre viktiga målsättningar inom lärande och 

tillväxtperspektivet. Dessa tre omfattar de anställdas kompetens relaterat till respektive 

arbetsuppgifter, hur väl informationsflödet i företaget fungerar dvs. informationsflödet 

mellan de olika divisionerna, samt hur arbetsuppgifterna eller processerna påverkar 

motivationen hos de anställda. 

Rekommendation 
Utifrån studien har vi identifierat flera olika behov av mätsystem som företaget bör ta i 

beaktning för att mäta det interna utvecklingsperspektivet. Som nämnt tidigare har vi 

utgått ifrån företagets anställda för att framställa hur strategin och förändring kan 

effektiviseras genom att fokusera på speciella mått som omfattar utveckling och 

personal. Företaget agerar som konsulter och har kompetensen och personalen som 

centrala konkurrensfördelar. I det första blocket (strategisk affärsutveckling) visade vi 

att det var upp till de anställda att skapa just denna relation med kunden. Samtidigt som 

Identifiera 

problem 
Planera/framställa Projektavslutning 
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ledningen fokuserade på ett samarbete på ledningsnivå, som enligt studien var de 

framtida planerna i företaget.  

Olve et al (1999) menar att personalmått är nästintill omöjliga att värdera i pengar. 

Företaget bör istället fokusera på en "balansräkning" över företagets mänskliga 

kompetenser. Med det menas att fokus bör ligga i att undersöka och mäta attityder och 

kunskaper över en tid. På så vis får ledningen en klarare bild över hur de anställda 

känner sig tillfredsställda gällande sitt arbete som i sig också visar attityden gentemot 

kunden. Graden av service kan också mätas baserad på den motivation de anställda har 

till sitt arbete (Olve et al., 1999, s. 185).  

Icke finansiella mått är dock mer tidskrävande och kräver ett större engagemang och 

uppföljning, men utifrån ett relations- och kundbaserat perspektiv ytterst viktigt. 

Studien visade att flertalet anställda på företaget också är delägare. Detta skall enligt 

Chen och Jones (2009) tillbringa en positiv syn på engagemang och motivation från de 

anställda.  

De mått som företaget enligt oss främst bör fokusera på är att kontinuerligt undersöka 

företagets kompetens, informationsflöde och motivation (Kaplan och Norton, 1999). 

Med det menar vi att teknik och utveckling ständigt förändras och är en viktig 

konkurrensfördel. De mått vi främst anser bör undersökas i företaget utifrån studien är: 

– Kompetensutveckling: Det finns två typer av kompetensutveckling företaget 

bör fokusera på. Den första är nödvändiga utbildningar för den operationella 

verksamheten. Den andra är generella utbildningar för övriga anställda som 

behöver kompetensutbildas. Kompetensutvecklingen omfattar även företagets 

teknologiska infrastruktur som vi anser är viktigt då företaget arbetar inom en IT-

baserad bransch. Exempel på viktiga mått att mäta inom kompetensutveckling är 

strategiska färdigheter, träningsnivåer, kompetensutnyttjande, strategiska 

teknologier, egen programvara och strategiska databaser ur ett teknologiskt 

perspektiv.  

– Informationsflödet: Informationsflödet belyser företagets effektivitet i 

kommunikationen. Här bör företaget mäta hur kommunikation till de anställda, 

deras kunder och kring respektive processer fungerar i företaget. Ineffektiv 

kommunikation försämrar verksamheten och är på så vis viktig att mäta och 

behålla på en tillfredsställd nivå. Exempel på mätningar är hur ofta de anställda 

får information från ledning, hur ofta utvecklingsdialoger förekommer med kund, 

hur pass effektiv är företagets interna kommunikationssystem och hur ofta 

intressenter får nyhetsbrev.  Här är det också viktigt att mäta informationsflödet 

från de personer som arbetar på frontlinjen, dessa personer kan således avgöra 

resursbehovet och även förutse framtida utvecklingsbehov. 

– Motivation och engagemang: Genom att undersöka de anställdas motivation, 

kan företaget enklare genomföra förändringar. Motivationen bidrar till effektivitet, 

därför är det viktigt att undersöka om företagets klimat främjar medarbetarnas 

motivation och initiativtaganden. Mätningen bör omfatta de anställdas 

strategiförståelse som bryts ned genom ledningspyramiden, men också 

medarbetarnas mål, förslag på förbättringar och produktivitet. Samtidigt måste 

företaget fokusera på antalet anställda som engagerar sig i de interna processerna, 

vilka visar framförhållning och delaktighet. Dessa mätsystem visar de anställdas 
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vilja till förändring och utveckling vilket är viktiga faktorer ur ett strategiskt 

utvecklingsperspektiv. 

6.3.3. Kundperspektivet 

 

Enligt Kaplan & Norton (1999) bygger detta kundperspektiv på en klar definition av 

företagets kundsegment vilket i sin tur underlättar utvecklingen av företagets 

tjänsteportfolio. Enligt Chavan (2009, s. 397) måste företaget förstå hur de skall agera 

mot sina kunder i syfte att uppnå sin vision. Företaget måste även förstå viktiga mått 

såsom; kundnöjdhet, återköpsbenägenhet, kundrelationer, image och rykte för att uppnå 

nöjda kunder och konkurrensfördelar. I studien identifierade vi problem som vi 

upplevde påverkade kundnöjdheten och den upplevda kundnyttan.  

Enligt Kaplan & Norton (1999, s. 65-66) bör företaget i detta fall fokusera på att 

omvandla strategiska objektiv till konkreta målsättningar gällande kunder och marknad. 

I enlighet med detta bör företagets strategiska uppbyggnad fokusera på vad kunderna 

har för preferenser gällande kvalitet, pris, funktionalitet och service.  

Studien visade att det råder brister i den nytta kunden upplever. Kunderna uppskattade 

den problemlösning företaget genererar, och att de var nöjda med att företaget löser de 

problem kunden själva ser sig ha. Dock klarar företaget idag inte av att identifiera 

problem som kunden ännu inte hunnit identifiera och uppfatta själv. Denna aspekt kan 

leda till att många av de ovan nämnda viktiga aspekterna förbises och leder till minskad 

upplevd kundnytta och därmed försämrad kundrelation.  

Det krävs alltså att företaget ligger steget före sina kunder och konkurrenter för att 

kunden skall uppleva så hög nytta som möjligt. I följande del ska vi ge företaget en 

rekommendation kring vad de kan mäta, samt vilka nyckeltal de bör ha i åtanke då de 

arbetar strategiskt mot att öka kundens positiva uppfattning gentemot företaget.  

Rekommendation  
Då flertalet av kunderna generellt sätt är väldigt priskänsliga kan det vara nödvändigt att 

separera de kunder som bygger relation med företaget enbart ur ett prisperspektiv, ifrån 

de kunder som väljer att anlita företaget på grund av en högt värdeskapande relation. 

För att vara säkra på att de kunder som värderar lägre pris framför starka relationer är 

nöjda, bör företaget implementera ett prisindex som säkerställer en konkurrenskraftig 

marknadsståndpunkt gentemot deras priskänsliga kunder (kundsegment 1) och 

konkurrenter.   

Då vi vet att företaget värderar en relationsbaserad affärsstrategi är det viktigt att deras 

kunder som värderar starka relationer före lågt pris, känner hög upplevd nytta och 

nöjdhet. Därför anser vi att företaget bör använda sig av en kundnöjdhetsundersökning 

som mäter kundnöjdheten och den upplevda nyttan kunderna har gentemot företaget. 

Detta ska i sin tur bringa en ökad förståelse för vilka företagsprocesser de 

relationsbaserade kunderna (kundsegment 2) upplever som negativa och positiva.  

Enligt Kaplan & Norton (1999) finns det några andra generella styrtal som företaget kan 

använda sig av: exempelvis mäta den andel nya kunder de lockar till sig, 

marknadsandel, den relation företaget har gentemot sina kunder, återköpsbenägenhet 

och vilken vinst en viss kund genererar efter de totala kostnader som krävs för att 

tillgodose dennes behov.  
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Finansiellt perspektiv 

- Intressentvärde 

- Kassaflöde 

- Projekts vinstmarginal 

 

Internt processperspektiv 

- Projektlivscykelindex 

- Kundrelationer 

Innovations och 
lärandeperspektiv 

- Kompetensutveckling 

- Motivation & åsikter 

- Grad av 
informationsflöde 

Kundperspektiv 

- Prisindex (Kundsegment 1) 

- Kundundersökning 

- Kundnöjdhetsindex     
(Kundsegment 2) 

 

6.3.4. Finansiellt perspektiv 

 

Enligt Kaplan & Norton (1999) syftar det finansiella perspektivet till att visa huruvida 

företagets strategiska implementering har gett någon form av finansiell avkastning, där 

fokus bör ligga i företagets tillväxt, marknadsökning och lönsamhet. Vi har dock valt att 

inte analysera det finansiella perspektivet då vi fått veta att företaget i fråga redan har 

goda kunskaper gällande viktiga nyckeltal och styrtal som anses intressanta i detta 

avseende. Vi vill poängtera att detta inte kommer bidra med någon diskussion i vår 

kommande slutsats och att generella finansiella mått finns förklarade i vårt teoretiska 

kapitel.  

Nedan följer en bild som visar hur ett balanserat styrkort anpassat utifrån den 

undersökning vi utfört kan se ut. Modellen bygger på de företagsbaserade problemen vi 

i dagsläget identifierat och syftar till att öka ledningens medvetenhet gällande vad som 

kan utvecklas och förbättras i verksamheten. Nämnas bör dock att detta enbart är en 

rekommendation och syftar till att ge företagets ledning en inblick i vad som skulle 

kunna tänkas ingå i ett företagsanpassat balanserat styrkort. I bilaga 2 presenterar vi 

utöver denna modell även några styrtal som kan tänkas användas i det balanserade 

styrkortet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.5: Sammanfattning av det balanserade styrkortet 
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser och diskussioner som vi kopplar till studiens 

syfte och problemformulering. Vi kommer även belysa de avgränsningar vi haft i arbetet 

och framföra rekommendationer till eventuellt framtida forskning. Avslutningsvis 

presenterar vi de kvalitativa sanningskriterierna som skall syfta till att stärka samt 

generalisera studien.  

Denna studie syftar till att undersöka hur vårt fallstudieföretag kan förbättra sin 

verksamhet genom att integrera de anställda i utvecklingsprocessen för att bli mer 

proaktiva. Detta för att sedan med stöd av ett balanserat styrkort kontrollera 

utvecklingen. Studien har skrivits på uppdrag där vi fått till uppgift att analysera och 

planera hur ett balanserat styrkort kan implementeras från ett "nedifrån och upp 

perspektiv". Vi har studerat hur nya strategiska initiativ kan konstrueras i syfte att 

tillfredsställa respektive intressenter i vårt fallstudieföretag. Vi har främst fokuserat på 

hur de anställda upplever nya strategiska förändringsimplementeringar, samt gett en 

ökad förståelse kring hur ledningen bör integrera och ta de anställdas åsikter i beaktning 

vid nya strategiska implementeringar.  

Undersökningen har visat att en effektiv och lyckad strategisk utvecklingsprocess bör ta 

specifika aspekter i beaktning; integrationen av de anställdas delaktighet i den 

strategiska implementeringen och utvecklingsprocessen är viktig i det syfte då det ökar 

relations- och tillhörighetskänslan gentemot företaget, samt ökar de anställdas 

arbetsrelaterade motivation. Studien har även visat att kommunikationen av strategisk 

förändring är en viktig aspekt då det hjälper de anställda i deras strävan mot att uppfylla 

företagets långsiktiga planering och vision. Kommunikationen av strategiska mål har 

visat sig vara avgörande för de anställdas förståelse kring hur företaget upplevs, och vart 

de bör sträva ur ett långsiktigt perspektiv. Nämnas bör dock att kommunikationen 

kräver en viss ömsesidighet där både ledning och personal utbyter information i 

respektive riktning i syfte att tillsammans uppnå effektivt beslutsfattning där strategisk 

förändring har en central roll. De anställdas ansvar gentemot organisation är därmed 

viktig i det syfte då ett samspel mellan ledning och anställda upplevs bringa positiva 

effekter vilket kan leda till framtida konkurrensfördelar.  

Undersökningen har också visat att ett företag med flera separata affärsenheter tenderar 

att utveckla mer isolerade och särskilda strategiska direktiv, vilket i sin tur segregerar 

och bildar fraktioner mellan de olika divisionerna. Detta bidrar till att företagets 

nuvarande strategi upplever svårigheter som bidrar till en diffus och oklar bild från 

framförallt de anställdas perspektiv. Studien har också visat att det finns en otydlig bild 

bland de anställda där de upplever svårigheter med att definiera och förstå vart företaget 

har för framtida mål, vilket även leder till oklarheter kring hur de ska förhålla sig i sin 

roll gentemot företagets strategiska målsättning.  

Resultatet från studien visar att de anställda vill vara mer delaktiga i företagets 

utvecklingsprocess, och att det fanns interna förslag på förbättringar inom diverse 

sektioner som i sin tur kunde stärka företagets strategiska men även marknadsmässiga 

position. Den rådande bristen på upplevd kommunikation, känslan av gehör och 

delaktighet bidrog istället till en generell negativ effekt på motivationen och därmed 

försämrades det interna förbättringsengagemanget.  

Resultatet visade också att de personer som arbetade mycket på uppdrag tenderade att 

skapa en distans till företaget som påverkade och försvårade identifieringen av 



 

Sida | 71  
 

företagets vision och målsättningar. Detta fenomen visade sig vara grundat på den 

bristen i kommunikationen av den långsiktiga visionen, de strategiska målsättningarna 

men även ur ett mer relationsbaserat perspektiv. Vikten av att känna delaktighet till sin 

organisation, och känslan av tillhörighet i syfte att skapa en gemensam identifiering 

gentemot organisationen var viktiga faktorer enligt respondenterna.  

Studien visade också att synen på förändring varierade mellan anställda och ledning. 

Individerna som arbetade direkt mot kunder, ansåg att utveckling sker i en snabbare takt 

då de såg förändring ur ett bransch- och kundperspektiv. Dessa individer hade också 

uppfattningen om att en proaktiv strategisk ansats är mer fördelaktig ur ett 

konkurrensperspektiv. Dock så visade studien att den strategiska ansatsen i dagens läge 

var mer reaktiv än proaktiv vilket vi anser kan påverka kundens uppfattning, att 

företaget i dagsläget inte tenderar att vara steget före sina konkurrenter. Detta kan i sin 

tur leda till ett strategiskt misslyckande och minskade framtida konkurrensfördelar och 

kundvärde.  

Det är viktigt att företaget tar resultatet i beaktning inför framtida strategiska beslut då 

dessa kan hjälpa dem finna vägar som leder till ökade konkurrensfördelar. Företaget 

måste låta intressentbehoven styra företagets processer och aktiviteter på ett sådant sätt 

då det utvecklar strategiska initiativ. Detta utifrån både de anställdas men även 

ledningens valda preferenser i syfte att skapa en marknadsledande strategisk ståndpunkt.  

Utifrån studien har vi konstaterat att de anställda är viktiga intressenter som bör ges 

större roller i strategi- och verksamhetsutvecklingen. Detta främst på grund av att dessa 

individer arbetar ute hos kund och kan avgöra nya kundbehov och 

marknadsförändringar.  Då företaget består av fyra olika enheter och utgår ifrån olika 

marknader så anser vi att det är viktigt att också se verksamheten som fyra områden 

snarare än som en verksamhet som tidigare klassiska modeller utgått i från. Dessa 

enheter har anställda som arbetar ute hos kunder och bör på så vis utnyttjas genom att 

låta dessa agera som agenter som förmedlar information mellan ledning och kund. På så 

vis anser vi också att förändring (Change Management) lättare kan hanteras i företaget 

då flera interna aktörer medverkar och påverkar beslutsprocessen.  

Det är viktigt att påpeka att en fungerande kommunikation är avgörande för att företaget 

skall uppfylla syftet med denna process. Utifrån detta resonemang så måste 

kontinuerliga uppföljningar genom styrkortet göras för att behålla den aktiv. Detta 

genom att mäta motivationer och kontinuerligt genomföra kunduppföljningar etc.  

Modellen nedan visar sammankopplingen mellan företagets affärsutveckling, Change 

Management och hur detta stöds av det balanserade styrkortet. Till skillnad från andra 

modeller så belyser vi vikten av hur en verksamhet med flera enheter måste agera för att 

skapa gemensamma mål som sedan utformas efter respektive affärsområde. Samtidigt 

har individer som sitter på förändringsutsatta poster i företaget, fått en större roll som 

agenter och har som syfte att trigga förändring i verksamheten.  

Det balanserade styrkortet har tidigare setts som ett mätsystem och inte tagit vidare 

hänsyn till förändring vilket det enligt Kaplan & Norton (2001) bör göra. Vi har i denna 

studie påvisat hur det balanserade styrkortet kan ta hänsyn till organisatorisk förändring 

och strategisk affärsutveckling där företaget innehar en heterogen verksamhet med 

diverse olika affärsenheter och kunder. Detta har tidigare inte kartlagts sett ur ett IT- 

baserat perspektiv. 
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Den här studien var begränsad till den del då vi till största del fokuserade på hur 

strategisk implementering bör gå tillväga från enbart två intressenters perspektiv, dvs. 

de anställda och ledningsgruppen. Samtidigt var den begränsad till den del då vi inte 

kunde undersöka hela verksamheten på grund av för stor tids- och kostnadsaspekt. En 

viktig faktor för att ett lyckat strategiskt initiativtagande kan ske är att analysera kund 

och marknadsaspekter från ett strategiskt synsätt. Utgångspunkterna i denna studie har 

således enbart skett ur ett internt perspektiv vilket har limiterat studiens överförbarhet ur 

ett generellt marknadsbaserat synsätt. En viktig aspekt vi som forskare ville integrera i 

denna studie var kundens perception och åsikter, vilket på grund av en begränsning i 

kundernas tillgänglighet bidrog till att vi var tvungna att exkludera dessa intressenter ur 

denna studie. Ett integrerat kundperspektiv hade förstärkt studiens överförbarhet från en 

mer marknadsbaserad syn och därmed bidragit till ökad förståelse kring hur företaget i 

fråga borde agera ur ett strategiskt kundanpassat perspektiv.  

7.1. Vidare forskning 

 
I denna studie har vi fokuserat på att binda samman tre viktiga faktorer ur ett strategiskt 

managementperspektiv, dessa faktorer är; strategisk affärsutveckling, Change 

Management och det balanserade styrkortet. En intressant utveckling av modellen ifråga 

skulle kunna bevisas genom att ta hänsyn till kund och marknadsaspekter. Detta skulle 

genom noggrann analys och undersökning potentiellt kunna bidra till ökad förståelse 

gällande strategisk affärsutveckling, och användandet av det balanserade styrkortet som 

verktyg. I studien nämnde vi de anställdas roll gällande förändring där vi ansåg dessa 

agera som förändringsagenter. Ett intressant område att undersöka är hur det är möjligt 

att utveckla och bättre förstå dessa roller ur ett agent- och förändringsbaserat perspektiv. 

Vi vill även nämna att vi valde att exkludera det finansiella perspektivet i det 

balanserade styrkortet. Det vore intressant från ett ekonomiskt synsätt att undersöka det 

finansiella perspektivet då den påverkar den strategiska relationen mellan dessa tre 

viktiga managementfaktorer.  

7.2. Kvalitativa sanningskriterier 

 
Att utföra en kvalitativ studie kräver att vi som forskare medför en sanning i det vi 

studerar. Kvalitativ forskning är till skillnad från den kvantitativa forskningen mycket 

svårare att återskapa och ibland omöjlig, då datagenereringen är baserad på en specifik 

tid forskaren hämtat sin information (Bryman och Bell, 2005, s. 50). Detta leder till att 

studien inte kan upprepas oberoende av vem som utför undersökningen. Då den 



 

Sida | 73  
 

kvantitativa forskningen behandlar studiens reliabilitet och validitet, dvs. hur pass 

pålitliga mätningarna är så kan detta inte riktigt göras inom den kvalitativa 

undersökningen då datagenereringen är anpassad för en viss situation (Ejvegård, 1996, 

s. 67). Enligt Bryman och Bell (2005, s. 50) så använder forskare som utför en kvalitativ 

undersökning kriterier såsom studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. 

Trovärdighet motsvarar den kvantitativa studiens interna validitet, där forskaren 

argumenterar för hur trovärdig studien och resultaten är (Bryman och Bell, 2005, s. 50). 

Om det kan finnas flera beskrivningar av hur den sociala verkligheten uppfattas så 

måste forskaren avgöra hur acceptabel resultaten är i andra människors ögon, däribland 

de individer som har ingått i undersökning och de som påverkas av den.  (Bryman, 

2008, s. 354). Respondenterna måste således bekräfta att undersökningen som gjorts har 

tolkats ur rätt kontext och att den inte missvisar verkligheten. I denna studie har vi 

utgått ifrån individuella perspektiv och åsikter kring företagets nuvarande situation. Ur 

ett helhetsperspektiv kan vi således inte styrka den enskilda individens åsikter. Genom 

att jämföra flera respondenter, kan vi istället skapa en generell uppfattning gällande ett 

specifikt ämne. Detta gör att vi kan skapa en trovärdig analys som bygger på den 

generella uppfattningen. För att undersöka eventuella missuppfattningar har vi under 

intervjuerna frågat våra respondenter specifika frågor och sedan kompletterat dessa med 

följdfrågor, som syftar till att bekräfta deras verkliga åsikter. På så vis har vi stärkt 

trovärdigheten i arbetet. 

Med överförbarhet menas den kvalitativa studiens externa validitet, dvs. om resultatet 

kan överföras till andra kontexter, i vårt fall andra företag (Bryman och Bell, 2005, s. 

50). Enligt Bryman (2008) så är det också viktigt som forskare att kunna beskriva 

respondenternas verkliga åsikter. Detta för att kunna förse andra forskare en typ av 

databas som förenklar den empiriska undersökningen och på så vis gör den överförbar. 

Då denna studie är baserad på företagets interna verksamhet, som är unik i sig, kan vi 

inte hävda att den är överförbar. Detta eftersom analysen och rekommendationerna är 

anpassade efter vårt fallstudieföretag. I våra rekommendationer har vi dock utvecklat en 

modell som beskriver hur ett företag med flera enheter kan sammankoppla strategi, 

förändring och det balanserade styrkortet, vilket vi tror modifierat kan överföras till 

andra verksamheter. Vi har dock dokumenterat undersökningen som har sammanfattats 

i vår empiriska referensram, här anser vi uppfylla nog med detaljerad information för 

kritiska läsare som ifrågasätter vår externa validitet. 

Studiens pålitlighet syftar till den kvantitativa undersökningens reliabilitet där forskaren 

anger hur pålitliga resultaten är dvs. om resultatet förblir detsamma vid ett annat tillfälle 

(Bryman och Bell, 2005, s. 50). Det innebär också att forskaren skall säkerställa och 

redogöra alla delar av forskningsprocessen (Bryman, 2008, s. 355). Denna studie är 

baserad på företagets nuvarande situation där undersökningen har grundats på åsikter 

och perspektiv. Vi kan därför inte konstatera att resultat förblir desamma om samma 

undersökning utförs av en annan forskare då människors åsikter och företagets ställning 

ständigt förändras. Åsikterna som förekommer i denna undersökning kan dock anses 

pålitliga då respondenterna förmedlar personliga åsikter som inte enkelt förändras över 

tid. Vi har även byggt upp arbetets utformning efter vårt syfte och problemformulering, 

som både teorigenerering och undersökning är baserad efter. På så vis har vi redogjort 

och uppfyllt de olika delarna som forskningsprocessen kräver.  
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Med Konfirmering menas till vilken grad forskaren varit objektiv i sin studie och hur 

denne har lyckats kontrollera över sina egna värderingar som kan ha påverkat 

undersökningen (Bryman och Bell, 2005, s. 50). Då studien bestått av intervjuer och 

dialoger med respondenterna så är det väldigt svårt som forskare att agera objektivt. Vi 

har dock i bearbetningen av dataanalysen inte påverkat respondenternas svar, utan 

framställt dem som de har besvarats. Vi har även sammanställt respondenternas svar 

som ska bidra till en ökad förståelse där vi som forskare har funnit mönster som 

förklarar undersökningens resultat. På så vis anser vi att undersökningen har en hög 

grad av konfirmering.  

Äkthet 

Enligt Bryman (2008, s. 357) så måste forskare som utför aktionsforskning uppfylla 

vissa kriterier som visar arbetets äkthet. Dessa kriterier ger en rättvis bild av 

respondenternas åsikter och uppfattningar inom verksamheten. Här anser vi att vi har 

tagit hänsyn till respondenternas åsikter och uppfattningar till den grad att det har varit 

relevant för studiens syfte, vi har på så vis inte missgynnat någon respondent vars 

åsikter varit relevanta för studien.  

 

Vidare anser vi att arbetets ontologiska autenticitet där forskaren hjälper respondenterna 

att bättre förstå sin sociala situation och den miljö de befinner sig i har bekräftats i 

denna studie (Bryman, 2008, s. 357). Vi anser även att vi har beskrivit företagets 

nuvarande situation till den grad undersökningen syftar till. Genom att identifiera de 

generella problemen anser vi att vi har uppfyllt en ontologisk autenticitet.  

 

Genom att just identifiera de generella problemen i företaget anser vi att de berörda i 

organisationen kan genom denna studie uppleva en pedagogisk autenticitet, som syftar 

till att deltagarna får en bättre bild av hur andra individer upplever organisationen som 

helhet (Bryman, 2008, s. 357). På så vis har vi skapat en bredare förståelse kring hur 

den verkliga situationen står till i företaget, utifrån en tillhörighets och relationsbaserat 

perspektiv, men också ur ett kommunikations- och beslutsfattandeperspektiv. 

 

Denna studies syfte var att förbättra verksamheten genom att integrera de anställda i 

utvecklingsprocessen med stöd av ett balanserat styrkort. Detta genom att undersöka 

vilka bakomliggande faktorer som kan förhindra en sådan förbättring och 

rekommendera olika lösningar. Här anser vi att vi som forskare har identifierat de 

problem som företaget upplever idag, samt rekommenderat hur dessa i framtiden kan 

motverkas eller progresseras på ett effektivt sätt som gynnar organisationen som helhet. 

På så vis anser vi att vi även har uppfyllt kraven på en katalytisk autenticitet som 

innebär hur undersökningen har bidragit till att de som medverkat kan förändra sin 

situation (Bryman, 2008, s. 357). 

 

Genom att rekommendera olika åtgärder företaget kan vidta för att motverka de 

upplevda problemen så anser vi också att vi uppfyllt kriterierna för den taktiska 

autenticiteten som syftar till om undersökningen bidragit till att medverkande 

intressenterna fått bättre möjligheter för att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2008, 

s. 357).  
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Bilaga 1. Intervjuguider 

 
Semistrukturerade Intervjufrågor till de anställda 

 

1. Vilken roll har du i företaget?  

2. Vad betyder strategi och vision för dig?  

3. Hur väl känner du till företagets nuvarande strategi och vision?  

4. Hur agerar du för att uppfylla företagets vision?  

5. På vilket sätt känner du dig delaktig i företagets strategiutveckling och 

beslutsfattandeprocess? Om inte, vill du vara det?  

6. Vad betyder förändring för dig?  

7. Anpassar du dig efter förändring eller upplever du det som någonting negativt? 

8. Hur upplever du de förändringar som i dagsläget sker inom företaget?  

9. Hur blir du motiverad av förändring inom företaget? (ex. ny strategi, nya 

informationskanaler etc.)  

10. Hur informeras du om förändring inom företaget?  

11. Hur tycker du kommunikationen fungerar i företaget?  

12. Har du förslag på förbättringar? 

13. Upplever du att det finns en stark "vi" känsla inom företaget?  

14. Känner du stark relation till ledningen?  

15. Skulle du ställa dig positiv till en ny omfattande strategisk förändring? 

16. Anser du att UDK arbetar på en marknad med hög förändringstakt? 

17. Vilka åtgärder vidtar ni för att följa upp era kunders behov? 

18. Vill du tillägga någonting mer? 

 

Ostrukturerade intervjufrågor till ledningen fördelade efter teman 

 

1. Vad är visionen i företaget? 

2. Hur ser beslutsfattandeprocessen ut? 

3. Upplever du att det finns en stark "vi" känsla inom företaget?  

4. Vad betyder förändring för dig och företaget? 

5. Hur ser kommunikationen ut i företaget idag? 

6. Anser du att UDK arbetar på en marknad med hög förändringstakt?  

7. Vilka åtgärder vidtar ni för att följa upp era kunders behov? 
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Bilaga 2. Mått inom det balanserade styrkortet 
 

Processperspektivet 

1. Kostnader/totala intäkter 

2. Ledtider 

3. Generell tid för beslutsfattning  

4. Produktivitet/effektivitetsförbättring 

5. Kostnader för bristande kvalitet 

6. Felfritt avslutade projekt 

Lärande- och tillväxtperspektivet 

1. Utvecklingskostnader 

2. Antal tid nedlagd på forskning och utveckling 

3. Kostnader för utbildning per anställd 

4. Index för anställdas nöjdhet 

5. Delaktighetsindex gällande beslutsfattning 

6. Kostnad för kompetensutveckling per anställd 

7. Innovationsförslag per anställd 

8. Grad av effektivt informationsflöde 

9. Motivationsindex 

Kundperspektivet 

1. Prisindex kundsegment 1 

2. Kundnöjdhetsindex kundsegment 2 

3. Kundundersökning/år 

4. Antal nya kunder/år 

5. Marknadsandel 

6. Relation (antal effektiva möten med kund) 

7. Återköpsbenägenhet 

8. Vinst/kund 

 



 

 
 

 

 


