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Abstract 

The purpose of this essay is to compare a theoretical strategic process model with the strategic 
work in a Swedish bank. The reason of the comparison was to identify which key success 
factors that is essential in strategic implementation processes. To make this study feasible 
three qualitative interviews were executed and it also presents data from a quantitative survey 
performed by the bank. The theory of the study examines eight different parts that needs to be 
looked at attentively when new strategies are formulated. The results points out that the work 
at large correspond, nevertheless the theoretical framework points out the importance of the 
business mission to impregnate the whole strategic process. This study did however find goal 
settings to be the strongest element in strategic processes. To support the argument this study 
presents the key success factor communication. The communication contributes to implement 
the initial view of the executives on to the operational level in companies. Nevertheless, 
communication is also a motivational factor since it handles the relationship between 
everyone in the organization and do therefore create teamwork and a shared view. The 
conclusion is therefore that without effective communication the implementation process 
fails.   

Keywords: Business Administration, strategic process, goal setting, key success factors, 
communication.



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att genomföra en jämförelse av en teoretisk strategiprocessmodell 
med hur ett företag arbetar strategiskt. Jämförelsen syftade till att bidra med att 
framgångsfaktorer för strategiimplementering identifierades, där en framgångsfaktor innebär 
en faktor som måste uppfyllas för att en strategiimplementering ska lyckas. För att undersöka 
den praktiska verkligheten i fallföretaget genomfördes tre kvalitativa intervjuer som berörde 
huvudområdena i strategiprocessen. Dessutom tillhandahölls en enkätundersökning som 
företaget själva genomfört som påvisar hur de anställdas syn på företaget är.  

Den teoretiska utgångspunkten i studien är en modell som visar hur affärsidén ska genomsyra 
hela det strategiska arbetet i företag. Teoretiskt rekommenderas även att flertalet analyser 
genomförs för att frambringa det som är mest aktuellt att arbeta med för kommande 
planeringsperioder. En omvärldsanalys och en intern företagsanalys är bra redskap för att 
fastställa de hot och möjligheter som föreligger i omgivningen tillsammans med att företagets 
egna styrkor och svagheter identifieras. Sedermera bygger strategiprocessen på en 
framtagning av mål som sedan operationaliseras och implementeras. Därefter sker en 
uppföljning och kontroll av resultaten som visar hur väl strategin fungerat.  

Resultatet från studien visar att fallföretagets strategiska arbete i stort överensstämmer med 
den teori som tillämpats. Dock visar studien att målformuleringen och målarbetet är det 
centrala i strategiska processer, till skillnad från teorin som påvisar att affärsidén styr 
strategier. Detta påvisas genom att fallföretaget först tillämpar ett top-down perspektiv för att 
utforma mål för hela företaget och sedan ett bottom-up pespektiv för att utforma gruppmål 
och individuella mål. De individuella målen utformas efter den individuella kompetensen och 
sker i en dialog mellan medarbetare och chef.  

Studiens jämförelse resulterade i att framgångsfaktorn kommunikation identifierades. 
Framgångsfaktorn identifikation baseras på fallföretagets målutformning och uppföljning som 
är en iterativ process. För en värdeskapande process likt denna krävs ett starkt ledarskap som 
använder sig av en kommunikation som förankrar den ledningssyn som ligger till grund för 
strategier. Det studien visar är därmed att strategiimplementeringar är i ett stort behov av 
ledarskap som använder sig av en effektiv kommunikation som bidrar till att alla engageras i 
den förändringsprocess som nya strategier medför. 

Nyckelord: Företagsekonomi, Strategiprocess, framgångsfaktorer, målstyrning, ledarskap, 
kommunikation. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Strategi har enligt Samuelsson (2001 s. 174) sitt ursprung i grekiskans strategos, och 
användes ursprungligen inom krigskonsten i betydelsen: ”konsten att utnyttja slag för att 
vinna krig”. I företagssammanhang infördes strategi och strategisk planering enligt 
Samuelsson under 1960-talet och kallades då långsiktsplanering. Uppfattningen om strategier 
under detta årtionde handlade om att förutse och fastställa prognoser inför framtiden och 
företagsledningen fokuserade på att planera inför framtida tillväxt (Gluck 1986). Förändringar 
i omvärlden ledde till att omgivningen kom att karaktäriseras av turbulens, på grund av sämre 
tillväxt, teknologisk utveckling, kaotiska penningmarknader och makroekonomiska 
förändringar.  

Förändringarna bidrog till en utveckling av affärsklimatet och många företag började 
intressera sig för att utvidga sin verksamhet. Dessa förändringar bidrog till ett ökat 
konkurrensklimat och under 1970-talet utvecklades långsiktsplanering och till strategisk 
planering, vilket, som begrepp, ansågs mer passande då långsiktsplanering innebar att 
affärshändelser planerades utifrån ett långsiktigt perspektiv. Roos et al. (2004) menar att 
strategisk planering till skillnad från långsiktsplanering tillämpar ett kortsiktigt perspektiv och 
blev därmed ett hjälpmedel för företag att snabbare reagera på förändringar i omgivningen. 
Planering förenades med utförande och den traditionella synen med tonvikt på långsiktig 
planering försvann. Företag som använde angreppssättet att se omvärldsförändringarna som 
någonting positiv och agera därefter var enligt Gluck (1986) de som blev mest 
konkurrenskraftiga. Enligt Samuelsson (2001) blev vid slutet av 1970-talet målstyrning allt 
viktigare och företagsledningen ansvarade för mål- och strategiformulering medan 
genomförandet sker på operativ nivå. 

Strategi är idag ett begrepp som har många olika förklaringar inom organisationsteorin. Ordet 
strategi handlar om en rad planerade handlingar för att uppnå företags uppsatta mål (Eriksson-
Zetterquist et al. 2006). Strategi handlar även om sökandet efter att uppnå, utveckla och 
förstärka en organisations konkurrensfördelar (Roos et al. 2004; Samuelsson 2001).  

Mintzberg (1994) anger att vid den strategiska planeringens introduktion var det en form av 
planering som innehöll ”the one best way”. Företag utnyttjade då strategisk planering för att 
bli konkurrenskraftiga. Han menar dock att idén om det bästa sättet förminskats i 
företagssammanhang och hävdar att man inom strategi ska skilja mellan strategisk planering 
och strategisk tänkande. Mintzberg (1994) förespråkar strategiskt tänkande och argumenterar 
för att strategisk planering ofta förstör det strategiska tänkandet. Han identifierar det största 
problemet i relationen mellan strategiskt tänkande och strategisk planering där han menar att 
de mest framgångsrika strategierna bygger på en vision och inte på en plan och strategiska 
plan bör därmed ges mindre utrymme. Planering ses enligt Mintzberg (1994) som en aktivitet 
som inskränker den kreativitet och flexibilitet som det strategiska arbetet kräver. Framtiden 
kan inte förutses och därmed är planering inför den bortkastad tid. Strategiskt tänkande 
handlar därför om möjligheten att anpassa sig till en föränderlig miljö. 
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Samuelssons (2001) resonemang motsvarar Porters (1998) om hur viktigt det är att granska de 
krafter i omvärlden som påverkar företag. En viktig del av omvärldsanalysen bygger på en 
utvärdering av konkurrenterna och vilka krafter som styr konkurrensen. Arbetet bidrar till en 
ökad förståelse för vilka krafter som påverkar företaget och dess position och är basala för 
formuleringen av en strategi. Analysen av faktorerna leder till strategisk insikt som bidrar till 
en bättre strategiformulering som gör företag konkurrenskraftiga (Porter 1998).  

1.2 Problemdiskussion 

Företags intresse för strategiskt arbete uppkom vid insikten av hur föränderlig omgivningen 
är. Strategiska beslut behöver anpassas till de utmaningar, hot och möjligheter som föreligger 
i omvärlden. Som Mintzberg (1994) beskrev det kan ingen förutsäga det framtida tillståndet 
för företag, på grund av den föränderliga omgivningen. En strategi ska formuleras så att den 
förstås på alla organisatoriska nivåer. Anledningen till varför många företag misslyckas med 
det strategiska arbetet är för att de som ansvarar för strategiformuleringen ofta saknar 
förståelse för den operativa verksamheten (Nilsson och Rapp 2005). Det de strategiska 
planerarna ska uppmärksamma är att det är medarbetare på operativ nivå som ansvarar för 
strategins genomförande. Utan strategisk konsensus mellan alla i organisationen kan inte de 
som arbetar på taktisk nivå uppnå målsättningarna. Därför måste det finnas en tydlig länk 
mellan människor i organisationen och organisationens syfte (Pryor et al. 2007).  

Målformulering kan ske på alla organisatoriska nivåer men fastställs ofta på ledningsnivå. 
Problem som uppstår om målformuleringen är av strikt finansiell karaktär, vilket kan hämma 
organisationer. Finansiella mål är en del av målprocessen, men Ax et al. (2009) anser dock att 
huvudmål ska vara av icke-finansiell karaktär för att även de leder till att skapa goda finanser 
för företag. Icke-finansiella målformuleringar kan vara nöjda kunder, hög kvalitet och nöjda 
medarbetare som skapar ett mervärde för företag. Nilsson och Rapp (2005) menar att bristen 
på uppföljning medför att strategiska arbeten ofta blivit verkningslösa. Dessutom är kontroll 
och feedback av målen en viktig byggsten i processen, då företag genom ett 
återkopplingsarbete kan återrapportera till medarbetarna om det värde som skapas (Roos et al. 
2004).  

En oförmåga att genomföra ny strategi i en organisation kan vara ett tecken på att en 
vedertagen metod för strategiformulering inte är tillräckligt genomarbetad. Utformningen och 
genomförandet av en strategi tenderar att ha två olika faser i organisationer. En bra strategi är 
enbart bra om den kan genomföras praktiskt enligt Hambrick et al. (1989) och en svag 
implementeringsprocess är ofta orsaken till misslyckanden. Därför är det viktigt att den 
strategi som formuleras är enkel att översätta i praktiken. Pryor et al. (2007) ser också 
implementeringen som en aktivitet där många företag misslyckas, eftersom stor fokusering 
sker på beslutsprocessen för att arbeta fram en ny strategi, medan litet uppmärksamhet riktas 
mot hur det faktiska genomförandet ska gå till. Betydelsen av strategiformuleringen 
minimeras inte, men det sker en stor förvirring hos ledare kring de många element och 
processer som finns inom strategiarbeten. Då problemen ligger i genomförandet anser Pryor 
et al. (2007) att en lyckad implementering enbart kan ske med en modell som underlag. Men 
hur ser teoretiska modeller ut i jämförelse med den praktiska verkligheten? Och vilka faktorer 
bidrar till att implementeringsmomentet lyckas? 
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1.3 Forskningsfråga 

• Hur ser ett företags strategiprocess ut i jämförelse med en teoretisk modell och vilka 
framgångsfaktorer är utifrån jämförelsen identifierbara för en strategiimplementering? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra en teoretisk modell för strategier med ett fallföretags 
strategiska arbete. Dessutom diskuteras vilka faktorer som bidrar till att en 
strategiimplementering lyckas. 
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2. Metod 
Målet för denna studie är att jämföra det strategiska arbetet i ett fallföretag med en teoretisk 
modell som illustrerar en strategiprocess. Forskningens syfte har sin tyngdpunkt i ett tolkande 
synsätt för att påvisa hur sociala aktörer tolkar sin verklighet (Bryman och Bell 2005). Därför 
har vi en kvalitativ ansats, men använder även ett kvantitativt inslag. I intervjuer som har 
genomförts har eftersträvats att undersöka vilken uppfattning intervjupersonerna har om vissa 
teman. Intervjumetoden som använts är semistrukturerad och intervjuerna genomfördes med 
hjälp av en intervjuguide. Syftet med intervjuerna var att erhålla svar av personlig karaktär 
som är baserade på intervjupersonernas egna erfarenheter. Den kvantitativa delen av studien 
består av en enkätundersökning som har genomförts av fallföretaget.  

Datainsamlingen består således främst av primärdata insamlat genom intervjuer. Studien 
bygger även på sekundärdata i form av litteratur, interna rapporter som tillhandahölls av 
fallföretaget samt vetenskapliga artiklar. Vi har valt att enbart använda oss av denna typ av 
artiklar för vi att studien bör bygga på artiklar som har vetenskapliga belägg, det vill säga är 
peer-reviewed. Elektroniska källor har använts restriktivt och enbart i form av 
företagsinformation inhämtad från fallföretagets hemsida.  

2.1 Interjuver  

Denna studie syftar till att undersöka en specifik organisation för att kartlägga hur de går 
tillväga vid strategibyten. Valet av fallföretag blev Sörmlands Sparbank därför att de varje år 
byter ut vissa huvudmål, vilket förändrar det strategiska arbetet i hela organisationen. Vi vill i 
vår undersökning visa hur deras strategiprocess ser ut i jämförelse med den modell som valts 
som teoretiskt underlag. Intervjupersonerna valdes inledningsvis på ledningsnivå, då 
affärsledningen styr och utformar det strategiska arbetet. Intervjuerna har styrts av en 
intervjuguide och den har fungerat som ett stöd för att möjliggöra att alla delområden inom 
strategiprocessen avhandlats.  

Urvalet för intervjuerna bygger på att vi i samverkan med fallföretaget tog reda på vilka som 
ansvarar för utformningen och kontrollen av de strategier som organisationen arbetar med. 
Ledningen ansvarar för det strategiska arbetet och den verkställande direktören tar det 
slutgiltiga beslutet kring de huvudområden företaget arbetar med. Med detta som bakgrund 
valdes de första intervjupersonerna ut från ledningsgruppen och utgjordes av den 
verkställande direktören och chefscontrollern. Intervjun med chefscontrollern och den 
verkställande direktören genomfördes på huvudkontoret i Katrineholm den 8 april 2010. Det 
visade sig under den första intervjun att den första linjens chefer har ett stort ansvar för 
målprocessen och strategiimplementeringen, därmed fortsatte intervjuarbetet med att intervjua 
den ställföreträdande chefen för kundtjänst i Nyköping. Intervjun med den ställföreträdande 
chefen genomfördes i Nyköping den 7 maj 2010. Således genomfördes tre intervjuer på 
fallföretaget.  

Trost (2005) menar att intervjuer ska ses som en process och processer karaktäriseras av 
förändringar. Därför lämnade vi efter första intervjun möjligheten öppen att omformulera 
intervjuguiden eftersom alla intervjuer inte omfattade samma områden och inte heller 
eftersökte samma svar. Därmed genomförde vi en revidering av guiden efter varje 
intervjutillfälle därför att intervjuerna inriktade sig på att undersöka olika teman.  

Intervjuerna har med samtycke av intervjupersonerna spelats in. Den främsta anledningen till 
detta är att vi under intervjutillfällena ville fokusera på de frågor som ställdes och de svar som 
erhölls. Vi ville också möjliggöra följdfrågor och inte koncentrera oss på att föra 
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anteckningar. Trost (2005) uppger att inspelade intervjuer medför en fördel eftersom 
anteckningar kan vara svåra att tyda och avsikten med dem kan vara svårtolkade i efterhand. 
Detta är i enighet med vad Bryman och Bell (2005) uppger, nämligen att om intervjuer spelas 
in så underviker intervjuarna att under intervjun omedvetet tolka det som sägs. Inspelning 
medför dock eventuella risker genom att intervjupersonerna känner sig besvärade eller är allt 
för medvetna om att det de säger spelas in (Bryman och Bell 2005). Detta kan hämma det 
material som insamlas, dock upplever vi att inspelningen inte utgjorde något hinder därför att 
intervjupersonerna upplevdes som positiva till inspelningsmomentet.  

Intervjuerna transkriberas efter varje tillfälle ord för ord, då vi ville kontrollera att ingen 
viktig information förbisågs. Transkriberingen möjliggjorde att vi noggrant kunde analysera 
de svar vi fick samtidigt som den underlättade en efteranalys av vad som sagts samt hur det 
sades (Bryman och Bell 2005). Transkriberingen var ett hjälpmedel för att utföra 
respondentvalidering vilket är en metod som innebär att det empiriska materialet godkänns av 
intervjupersonerna. Det relevanta med tekniken är att intervjuaren säkerställer att 
undersökningspersonerna tolkats på ett korrekt sätt (Bryman och Bell 2005). Godkännandet 
av intervjusvaren var mycket viktigt för oss för att vår intention med intervjuerna var att 
avspegla fallföretagets strategiarbete på ett rättvist sätt och en validering av intervjumaterialet 
bidrog till att vi undvek feltolkningar.   

2.2 Enkät  

Studien bygger också på en enkätundersökning (medarbetarenkät) som företaget genomför 
varje år och mäter variabler gällande de anställdas syn på företaget. Den omfattar fyra 
kategorier med tio frågor för varje kategori, som var; min arbetssituation, min närmaste chef, 
intern samverkan samt hela företaget/organisationen. Varje fråga har en tiogradig skala där 0 
representeras av att påståendet inte alls stämmer och 10 innebär att påståendet stämmer helt. 
Sedan väljs för varje kategori ut fyra frågor som för är viktigast för att den anställde ska vara 
nöjd med sin arbetssituation och detta kallas i undersökningen viktighet. Undersökningen 
besvarades anonymt av samtliga anställda. Anonymiteten bidrar till att frågor kan besvaras 
sanningsenligt trots att de berör känsliga områden.  

Det vi ser som negativt med undersökningen berör främst ”viktigheten” där samtliga anställda 
väljer ut fyra frågor som är viktiga för dem. Detta kan medföra ett missvisande resultat om 
kravet är att fyra frågor måste väljas ut när enbart två är viktiga så kan det ge en snedvriden 
fördelning av viktigheten. Dessutom innebär valet att alla fyra frågor tillskrivs samma vikt, 
men det kan i verkligheten vara så att vissa frågor som väljs av den anställda är viktigare än 
de övriga. I stort sett alla medarbetare i företaget besvarar enkäten. För 2009 var det totalt 206 
av 208 anställda som besvarade ankäten.  

Efter att en sammanställning skett av hela organisationens resultat skapas inom varje 
arbetsgrupp en aktionsplan för att förbättra de områden där de själva anser att en förändring 
bör ske. Åtgärdsplanen blir således en produkt som medarbetarna tar fram i interaktion med 
sin närmaste chef. 

2.4 Analysmetod  

Efter slutförandet av transkriberingen processades de data som insamlats systematiskt för att 
finna nyckelord som var användbara för utformning av empirikapitel. Vi behandlade varje 
intervju som en enskild enhet och började med kodningen av dem i ett tidigt stadium. Bryman 
och Bell (2005) uppmanar till detta för att minska ner den stora mängd data som annars hade 
varit tvungen att analyseras vid ett och samma tillfälle. Efter godkännandet av de 
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sammanfattade intervjuerna fortsatte analysarbetet med att finna kopplingar till begrepp och 
kategorier i den teoretiska utgångspunkten (Bryman och Bell 2005). Detta arbete var viktigt 
eftersom vår undersökning vill påvisa hur en teoretisk modell skiljer sig från verkigheten och 
vilka nyckelfaktorer som medför att strategier fungerar i praktiken.  

Från medarbetarenkäten valde vi att fokusera på resultaten i form av viktighet och sedan 
koppla utvalda frågor till de framgångsfaktorer som identifierats. De frågor som valdes 
används sedermera för att stödja hur viktig kommunikation är i organisationer. Vi sökte därför 
nyckelord som gick att koppla till kommunikation i de befintliga frågorna i 
medarbetarenkäten för att sedan analysera resultaten av dessa.  

2.5 Forskningens trovärdighet 

Det största problemet med validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning är de 
föränderliga miljöer organisationer verkar i (Trost 2005). Vidare menas att validitet och 
reliabilitet i kvantitativa undersökningar bygger på ett statiskt förhållande, någonting som inte 
är möjligt att uppnå inom den kvalitativa forskningen på grund av att sociala miljöer inte är 
bestående. Vi avgränsar oss därmed genom att förkasta de kvantitativa krav som ställs på 
forsknings mätning och trovärdighet i form av validitet och reliabilitet. Vi har valt att 
fokusera på definitionen av trovärdighet inom kvalitativa studier, eftersom detta ter sig vara 
det bästa kravet man kan ställa på kvalitativa metoder (Trost 2005). Den kvantitativa delen av 
studien anses vara representativ därför att svarsfrekvensen av samtliga anställda på företaget 
ligger mellan 97-98 % på samtliga frågor. Vi tolkar detta som att resultatet är representativt 
för företaget. 

Trost (2005) anger att trovärdigheten i en kvalitativ undersökning är den viktigaste aspekten 
men utgör också det största problemet. Det viktigaste för att säkerställa trovärdigheten är att 
det material som insamlats är relevant för den valda frågeställningen. För att uppnå 
trovärdighet i vår studie bifogas alla intervjufrågor samt att syftet med varje fråga presenteras 
och detta redovisas i Bilaga 1 och 2. Vi har dessutom utfört en respondentvalidering vilket är 
viktigt för att vi ska kunna säkerställa att vi uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt och 
att detta bekräftas av intervjupersonerna (Bryman och Bell 2005).  
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3. Teoretiskt ramverk 
Utgångspunkten för studien är en strategiprocessmodell (Figur 1) som är skapad av Philip 
Kotler (Kotler och Keller, 2006). Figuren belyser åtta steg i strategiprocessen som ska ge en 
översiktsbild på hur företag kan utvecklas i framtiden. Företag behöver därför kartlägga sina 
styrkor och svagheter för att lyckas bemöta förändringar i omvärlden. Strategier bygger på 
affärsidén och kan definieras på såväl företags- som affärsenhetsnivå för att kunna anpassa 
hela organisationen efter den nya strategin. Modellen lyfter fram faktorer som företag bör 
utvärdera för att skapa en strategi som gör dem konkurrenskraftiga. 

 
Figur 1. Strategiprocess. Källa: Kotler och Keller (2006, sid 51). 

3.1 Affärsidé 

I Figur 1 visas att affärsidén är utgångspunkten i modellen och har i uppgift att genomsyra 
alla delar i processen. Samuelsson (2001) menar att affärsidén konkretiserar mål och översätts 
på så vis till strategier och aktiviteter. Det är viktigt att affärsidéns formulering är kortfattad 
och precis, så att den kan förstås av alla i organisationen. Begreppet affärsidé har ingen 
allmängiltig definition i tillgänglig företagsekonomisk litteratur. Flera författare är dock 
överens om att den definierar vilka ett företag är till för, inom vilka affärsområden det verkar 
samt hur företaget önskar utvecklas i framtiden (Samuelsson 2001; Ax et al 2009). 
Samuelsson (2001) menar att affärsidén ger företaget en identitet genom att svara på vilket 
övergripande syfte organisationen har och vilken uppgift den anser sig själva ha.  

3.2 Omvärldsanalys 

Den första analysen som genomförs enligt strategiprocessmodellen som visas i Figur 1 är en 
omvärldsanalys, som syftar till att utvärdera faktorer i företagens omgivning och motsvarar 
hot och möjligheter som påverkar lönsamheten (Kotler och Keller 2006). Tillsammans med 
en företagsanalys, där interna resurserna utvärderas, fastställer omvärldsanalysen vilken 
position det egna företaget har i förhållande till konkurrenterna (Roos et al. 2004). Ett av de 
främsta elementen som påverkar företag är den osäkerhet som finns i omgivningen. Roos et 
al. (2004) uppger att den externa analysen är av stor vikt, för att den lyfter fram de mest 
centrala förändringsfaktorerna i omgivningen. Företag ges möjligheten att vidta de åtgärder 
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som krävs för att avvärja hot och analysen lyfter fram möjligheter som finns för 
verksamheten. Gluck (1986) menar att osäkerhet och förändring inte alltid behöver vara 
någonting negativt, utan menar att förändringar kan leda till möjligheter genom att den 
externa miljön utnyttjas till företags fördel.  

Vid en omvärldsanalys uppger Roos et al. (2004) att det är viktigt att genomföra en 
branschanalys. Genom att definiera branschen ökas även förståelsen för kunderna och deras 
behov. Följaktligen leder detta fram till en konkurrensmässig styrka som medför en 
identifiering av vilka kunder som ska betjänas och vilka produkter som skapar 
konkurrenskraft.  

Tyngdpunkten vid en omvärldsanalys enligt Samuelsson (2001) omfattar främst en 
kartläggning av kund- och konkurrensförändringar. Kundanalysen är ett verktyg för att lyfta 
fram vad som är viktiga egenskaper hos kunder. Analysen kan hjälpa företag att nå fram till 
sina kunder. En konkurrensanalys ger en överskådlig bild över den konkurrenssituation som 
företag befinner sig i, samtidigt som den möjliggör en identifikation av de konkurrensfördelar 
det egna företaget har. Konkurrensanalysens primära mål enligt Chen (1996) är att förstå och 
förutse konkurrensen och det interaktiva marknadsbeteende som råder.  

Ax et al. (2009) tillskriver benchmarking innebörden att företag jämför hela eller delar av 
företaget med andra företag. Syftet med jämförelsen är att lära sig och inspireras av andra och 
förbättra den egna verksamheten. Benchmarking ger en indikation på hur ett framgångsrikt 
företag definieras eller hur bra det egna företaget är i relation till dess konkurrenter. Fördelen 
med denna form av styrningsverktyg är enligt Ax et al. (2009) att metoden innehåller redan 
prövade modeller samtidigt som den bidrar till ett nytänkande.  

3.3 Företagsanalys 

En företagsanalys bygger på att internt identifiera styrkor och svagheter hos ett företag (Roos 
et al. 2004). Analysen handlar om att lyfta fram vilka svagheter som kan åtgärdas för att göra 
dem till styrkor (Kotler och Keller 2006). Företag blir enligt Roos et al. (2004) beroende av 
valet av strategi, för att detta påverkar svagheterna och visar hur väl företag kan möta 
utmaningar i framtiden för en säkerställning av verksamhetens överlevnad.  

Kotler och Keller (2006) påpekar att ett företags styrkor inte enbart baseras på de 
kärnkompetenser de har utan att de hittar interna processer som skapar värde. Clardy (2007) 
menar att överlägsna organisatoriska rutiner och processer är kärnkompetenser, som kan leda 
till konkurrensfördelar i ett långsiktigt perspektiv.  

Det främsta redskapet inom organisationer är enligt Roos et al. (2004) de resurser företag har. 
Resursernas strategiska kapacitet är det som leder till att företag kan uppnå de mål som 
specificerats för organisationen. Roos et al. (2004) menar att dålig måluppfyllelse inte har sin 
grund i de resurser som finns tillgängliga utan snarare i ett ineffektivt resursutnyttjande. 
Resursernas egenskaper leder inte till en effektiv användning utan effektiviteten uppnås 
genom ett resursutnyttjande som bygger på värdeskapande aktiviteter.  
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Samuelsson (2001) menar att företags bästa konkurrenskraft är deras resurser tillsammans 
med den kompetens som finns inom företagen och dessa tillsammans avgör företags 
framgång. Interna resurser som kan göras till kärnkompetenser anses vara de bästa i 
turbulenta miljöer eftersom omgivningen inte är bestående över tiden (Clardy 2007). Finns 
det ett hot om att de är enkla att ersätta med substitut, kan en resurs inte ses som en 
kärnkompetens ur ett långsiktigt perspektiv. Vidare menas att de kärnkompetenser som ger en 
konkurrensfördel över en längre tid kallas hållbara konkurrensfördelar (Samuelsson 2001; 
Clardy 2007). 

3.4 Målformulering 

När omvärlds- och företagsanalysen är genomförd fortsätter arbetet med målformulering, 
vilket innebär att företag utvecklar specifika mål för den kommande planeringsperioden, se 
Figur 1. Mål är enligt Roos et al. (2004) den aktivitet som operationaliserar affärsidén och 
möjliggör praktisk vägledning på alla organisatoriska nivåer. Målformuleringen kan bestå av 
strategiska huvudmål som bryts ner till delmål för att konkretisera målsättningarna. 
Anledningen är att olika mål bör finnas på olika affärsområden inom organisationen (Roos et 
al. 2004). Ett huvudmål kan kräva olika insatser på olika hierarkiska nivåer och därför är 
delmål en bra operationalisering av de övergripande målen som styr hela organisationen.  

Mål ska återspegla elementära frågor i organisationer samtidigt som de går att kontrollera. Det 
finns en relevans i att organisationer formulerar så få mål som möjligt för att inte översikten 
av det som ska uppnås förloras (Ordóñes et al. 2009). Grunden till detta är att både huvudmål 
och delmål ska vara aktiviteter som är värdeskapande och många mål medför att 
helhetsperspektivet förloras.  

Mål kan fungera som en motiverande faktor för prestationsförmågan om de är specifika och 
utmanande. Mål som är specifika tillhandahåller en koncentration för grupper så att de arbetar 
åt samma håll. Dock kan mål tendera att bli för detaljerade och medför att medarbetarna 
tappar fokus på andra arbetsuppgifter. Mål kan även skapa konkurrens mellan medarbetare 
som får följden av att de inte hjälper varandra med aktiviteter som inte är direkt kopplade till 
målen. Trots att mål kan vara en motivationsfaktor kan de samtidigt skada motivationen 
genom att arbetet inte är självuppfyllande utan strävan blir enbart att erhålla yttre belöningar 
(Ordóñes et al. 2009).     

3.5 Strategiformulering 

Hur ska organisationer formulera en strategi? Enligt Ansoff och McDonnell (1990) är det en 
fråga som är viktig att besvara när det blir nödvändigt för företag att byta strategi. I 
strategiprocessen i Figur 1 visas att detta arbete följer efter målformuleringen. En 
förutsättning för att utforma och använda sig av en ny strategi är att den fungerar direkt vid 
implementering. Att den gamla strategin inte längre har någon funktion kan ha orsakats av 
mättnad på de traditionella marknaderna eller genom tekniska upptäckter som gör att den 
gamla strategin inte längre passar. En tillströmning av nya konkurrenter som rivaliserar om 
vinster på samma marknad kan också vara en orsak till att strategibyten blir aktuella. Ansoff 
och McDonnell (1990) menar att en strategi måste vara formulerad så att den är 
sammanhållande för hela företaget. Annars medför den risken att de olika avdelningarna inom 
organisationen kommer att utvecklas åt olika håll, vilket leder till ineffektiva lösningar.  

När företag har haft en genomgång av möjliga strategier återstår en utvärdering av 
alternativen. Det är viktigt att alla strategiförslag analyseras var för sig för att se vilken som 
uppnår det mest önskvärda resultatet. Granskningen av en strategi bygger på ett antal kriterier 
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enligt Roos et al. (2004). En strategi måste ha koppling till de strategiska målen samtidigt som 
den är sammankopplad med företags vision. Strategins funktion bör även vara att omvandla 
svagheter till styrkor och att den utnyttjar företagets konkurrensfördelar och kärnkompetenser.  

Genomförandet av en strategi är av stor vikt och därmed bör de alternativ som finns baseras 
på att det faktiskt är möjligt för företag att uppnå de strategiska målsättningarna. Strategin kan 
enligt Ansoff och McDonnell (1990) vara ett kraftfullt verktyg för företag att hantera den 
turbulens som råder på marknaden och en ny strategi hjälper till att möta nya villkor och 
förändringar.  

3.6 Handlingsplan och implementering 

Implementeringsprocessen handlar om att operationalisera den valda strategin och fastställa 
vilka aktiviteter som gör att den kan översättas från teori till praktik. För att möjliggöra en 
implementering bör strategin stödjas av handlingsplaner där delaktiviteter specificeras och 
konkretiseras (Samuelsson 2001). Handlingsplanen formulerar i sin tur målen och gör dem 
mätbara och möjliga att kontrollera mot det faktiska utfallet. Implementeringsfasen bör 
värderas som viktig, eftersom många välformulerade strategier misslyckas på grund av en 
dålig implementeringsprocess (Pryor et al. 2007). Kotler och Keller (2006) menar att företag 
ska formulera en strategi som är väldefinierad och fokuserad för att strategigenomförandet ska 
medföra ett tillfredsställande resultat. 

Efter valet av strategi återstår dess implementering. Roos et al. (2004) presenterar en modell 
(Figur 2) för alla delar i implementeringsprocessen. För en lyckad strategiimplementering är 
det viktigt att inkludera varje delprocess, oavsett hur strategin är formulerad. Dessutom visas i 
modellen hur viktig kommunikation är och den ska återspeglas i varje delprocess i modellen.  

 
Figur 2. Implementeringsprocess. Källa: Roos et al. (2004, sid 265). 
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Resursfördelning handlar om att strategiformuleringen operationaliseras. Med ett framtagande 
av en ny strategi krävs en allokering av befintliga resurser för ett effektivt utnyttjande. 
Samtidigt är det struktureringen av resurser som leder till att en strategi går från en 
pappersprodukt till en operativ aktivitet. Det är viktigt att olika mål inte har behov av samma 
resurser, då det kan skapa konkurrens mellan olika funktioner inom organisationer för att de 
behöver nyttja samma resurser för att nå målen (Beer et al. 2000).  

Organisationens sammansättning handlar om en effektivisering av företags viktigaste resurs, 
nämligen de anställda. Strukturen i arbetet är relevant och det är viktigt att de aktiviteter som 
styr strategin delas in på olika enheter inom organisationen så att aktivitetsutförandet 
effektiviseras. Kontroll av aktiviteter är en mycket viktig organisatorisk aspekt och 
rapportering kring mål ska ske till samma person för att samordningen ska vara verkningsfull 
(Roos et al. 2004). 

För att motivera de anställda krävs att de involveras i den förändringsprocess som sker. 
Centrala aspekter som bör ges uppmärksamhet för motivering är sociala relationer, ansvar och 
självuppfyllelse. Belöningssystem kan även fungera som en motiverande faktor i många 
företag. Den mest centrala aspekten för motivation anses dock vara återkoppling gällande 
arbetet, därför att återkopplingen visar vilka positiva effekter som förändringar medför (Roos 
et al. 2004).   

Vid en strategisk förändring spelar ledarskapet en central roll, både i form av företagsledning 
och av första linjens chefer. Det viktiga för att organisationer ska kunna genomföra en ny 
strategi är att alla engageras (Roos et al. 2004). Ledarskapet är viktigt och för en lyckad 
implementering krävs teamwork, någonting som ledaren har i uppgift att skapa (Beer et al. 
2000). En strategi som formuleras på ledningsnivå och sedan inte utformas för att engagera 
alla organisatoriska nivåer tenderar att förbli en ledningssyn. Därför spelar mellanchefer en 
viktig roll för att de fungerar som en länk mellan ledning och operativ verksamhet. Utan deras 
engagemang och förmåga att engagera är inte strategin möjlig att genomföra (Beer et al. 
2000). Vissa företag har en mycket stark företagskultur vilket gör den till en viktig aspekt i 
implementeringssammanhang. Interna processer och relationer påverkas av en ny strategi och 
ju större koppling företagskulturen och den nya strategin har desto bättre implementering 
(Smollan och Sayers 2009). Vidare menas att organisationers kultur formas på hur känslor 
upplevs och uttrycks, och detta spelar en viktig roll vid förändringar av det organisatoriska 
livet. Smollan och Sayers (2009) fann att när medarbetarnas värderingar sammanfaller med de 
som organisationen har, tenderar medarbetarna att reagera på förändringar mer positivt.  

Kommunikationen vid den förändring som en ny strategi medför är central i organisationer. 
Framförallt måste nya villkor och mål effektivt kommuniceras för att alla ska kunna anpassa 
sig till de nya förutsättningarna. Kommunikation leder även till att företag lyckas säkerställa 
att alla förstår hur arbetet ska genomföras och hur det ser ut, samt att alla agerar från samma 
grundprinciper (Roos et al. 2004).  

3.7 Feedback och Kontroll 

Företag som agerar i föränderliga miljöer måste vara beredda att revidera och omformulera 
såväl strategier som mål för att inte förlora den effektivitet företaget har (Kotler och Keller 
2006). Roos et al. (2004) föreslår en mätning av företags prestationsförmåga och menar att 
detta påvisar hur väl företag fungerar och agerar med sin omvärld. En kontroll av företags 
prestationer lyfter fram viktiga frågorna i organisationer, och dessutom bör mätning ske på 
både gruppnivå och individnivå. Med mätning av prestationsförmåga avses mätning av 
finansiella variabler och genom att studera enskilda affärsprocesser.  
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Samuelsson (2001) menar att utvärdering av den strategiska planen kan ske på två sätt. Den 
första ansatsen handlar om kontroll av mål och handlingsplaner, vilket innebär att den 
strategiska planen bryts ner i operativa mål som är mät- och kontrollerbara. Uppföljningen av 
måluppfyllelsen sker således av företags interna system. Den andra formen av kontroll 
fungerar som en utvärdering av det förarbete som formulerat planen och de antaganden den 
vilar på.  

Detta angreppssätt upplyfter avvikelser från hur det ser ut i verkligheten och bidrar till 
essentiell information för utvärderingen av strategin. Samuelsson (2001) är kritisk till att 
kontroll oftast bygger på en uppföljning av finansiell karaktär. Det finns vissa svårigheter i att 
mäta utfallet av operativa mål och därför tenderar fokuseringen att ligga på de finansiella 
aspekterna. Ofta är dessa även knutna till belöningssystem efter att resultaten är fastställda. I 
stället för detta föreslås en uppföljning där graden av måluppfyllelse mäts och benchmarking 
anses vara en bra tillämpningsmetod. Genom kundundersökningar kan företag även få hjälp 
med att se verksamheten från kundens ögon och på så sätt utvärdera strategin och eventuellt 
omformulera den om stora avvikelser från kundernas synsätt uppkommer (Samuelsson 2001). 
Kontrollprocessen möjliggör även att fel kan upptäckas tidigt och därmed åtgärdas i ett tidigt 
stadium så att kritiska situationer kan undvikas. Dessutom bidrar denna process till att 
organisationen arbetar med inlärning och kan därmed inför framtiden undvika att göra om 
samma misstag två gånger (Roos et al. 2004).   
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4. Sörmlands Sparbank 
Företagspresentation 
 
Sörmlands Sparbank är en lokal bank som bedriver sin verksamhet i Södermanlands län, med 
huvudkontoret beläget i Katrineholm. Företaget har sitt verksamhetsområde i kommunerna 
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Företaget är representerat genom åtta 
bankkontor och en telefonbank/kundcenter på orterna Flen, Katrinholm, Malmköping, 
Nyköping, Oxelösund och Vingåker vilket uppges i certifieringsrapporten Investor in People 
(IiP 2008). Anställda för 2009 var 208 (Årsredovisning 2009).  

Den operativa verksamheten leds av bankens marknadschef som är direkt underställd den 
verkställande direktören. Juridiskt sätt kan Sörmlands Sparbank liknas vid en stiftelse och 
behöver därmed inte tillämpa bolagsstyrning (Årsredovisning 2009). Företaget är en 
linjeorganisation som bygger på en regionindelning där Katrineholm-Flen-Vingåker och 
Oxelösund-Nyköping bildar regioner. Stödfunktioner inom företaget finns både i 
linjeorganisationen och i stab under verkställande direktör (IiP 2008). För att se 
organisationsschema för Sörmlands Sparbank, se Bilaga 3 Organisationsschema. 

Banken har en dominerande ställning på den lokala marknaden i Södermanland och hade vid 
årsskiftet 2009 en affärsvolym på 27,6 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 98 miljoner 
kronor. Tjänsteutbudet riktar sig till både privatpersoner och företag och genom ett samarbete 
med fondförvaltningsföretag, sakförsäkringsbolag och Sparbankernas fastighetsbyrå är de 
heltäckande (IiP 2008). Sörmlands Sparbank har även ett samarbetsavtal med Swedbank men 
är formellt fristående och agerar under sparbankslagen.  

Sparbanken har inga ägare och bedrivs inte efter ett enskilt vinstintresse utan den vinst som 
uppkommer fonderas för att trygga kundens insatta medel (IiP 2008). Sparbanksidén bygger 
på att delar av verksamhetens överskott återförs till regionen där banken verkar. Eftersom en 
Sparbank är underställda Sparbankslagen ska den svara i enighet med bestämmelserna i 
denna. De personer som är ytterst ansvariga för Sparbanken är verksamhetens 50 huvudmän 
som representerar en geografiskt och yrkesmässig bredd från regionen och fungerar som 
bankens ambassadörer. Styrelsen i sin tur består av nio ledarmöter, verkställande direktör och 
två stycken arbetstagarrepresentanter som representerar medarbetarna. Affärsledningen i sin 
tur består av elva personer (Årsredovisningen 2009). 

 4.1 Affärsidé  

Den affärsidé Sörmlands Sparbank presenterar återfinns för läsning i Vitbok 2009 som är en 
personaltidning och utgavs inför 2009 års kickoff. Affärsidén lyder enligt följande: 

Sörmlands Sparbank skall vara det självklara alternativet för bankkunder i Sörmland. Vi skall 
vara snabba, tydliga och lätta att nå och vi skall erbjuda en miljö – en kontext – med 
rådgivning för trygghets- spar- och finansieringsbehov. Vi skall leva bland kunderna och vara 
en naturlig aktör i det lokala näringslivet.  

Joacim Lindgren som är Sörmland Sparbanks verkställande direktör uppger att affärsidén 
handlar om att bemöta två utmaningar. Den första utmaningen handlar om att hantera det som 
företaget kallar hygienfaktorer. Dessa faktorer innebär att de ska vara snabba, tydliga och 
lätta och nå för att kunna hjälpa kunderna med deras vardagstjänster. Att vara snabba innebär 
en effektivisering av det interna arbetet för att eliminera en lång väntan för kunden. Tydlig 
innebär att banken lyckas förmedla ett budskap som kunden förstår, som bygger på en öppen 
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kommunikation. Att vara lätt att nå anses vara den viktigaste faktorn och den innebär att 
många kunder kan bevaras samtidigt som det bidrar med möjligheter till fler affärer. En extra 
såld produkt i kundmötet ger stor effekt på företagets lönsamhet vilket uppges i Copperhill 
2010 som är en personaltidning som utgavs vid 2010 års kickoff. Arbetet handlar således om 
att hjälpa kunder att hantera små och löpande händelser i form av transaktioner och det 
viktiga är att tjänsterna erbjuds på en acceptabel servicenivå (Vitbok 2009). Målsättningen 
med hygienfaktorerna är att de medför en nöjdhet hos kunderna med det som företaget 
erbjuder dem.  

Lindgren uppger att den andra utmaningen ligger inom rådgivningsområdet. Skälet är att när 
kunden råkar ut för en kritisk händelse eller är i behov av rådgivning ska företaget vara 
tillgängligt. Företaget ska möjliggöra en rådgivning där information tillhandahålls för att 
hjälpa kunden. De ska vara ett stöd vid utvärderandet av alternativ för att underlätta kundens 
beslutsfattande kring ärendet. En annan inverkande faktor inom rådgivningsområdet kallas 
miljö och bygger på att företaget ska vara bäst på att samverka och umgås med kunderna 
oavsett den kontaktväg som kunden väljer att använda (Vitbok 2009). Utmaningen enligt 
Lindgren ligger således i att företaget har en tillräcklig kompetens och att de verkar i en bra 
miljö. Affärsidén besvarar med andra ord hur företaget kan skapa ett sammanhang där de 
interagerar med kunderna för att lösa dessa två utmaningar.  

4.2 Omvärldsanalys 

Lindgren uppger att Sörmlands Sparbanks strategiska arbete börjar med att de samlar in en 
stor mängd omvärldsinformation. Syftet med arbetet är att följa utvecklingen i samhället för 
att förbättra flexibiliteten i företaget så att erbjudanden kan anpassas till kunderna. En 
överskådlig omvärldsbild illustrerar vilka samhällskrafter som har stor påverkan på 
målgrupperna och deras vardagssituation (Vitbok 2009). Strävan är att emellanåt överträffa de 
förväntningar kunderna har för att det skapar lojala kunder som fortsätter att göra affärer med 
företaget och kunderna blir därigenom lönsamma (Vitbok 2009). För att möjliggöra det måste 
företaget placera kundernas vardagskontext i ett omvärldsperspektiv för att öka förståelsen 
och göra förväntningsuppfyllelsen möjlig, förklarar Lindgren.  

Omvärldsanalysen innefattar enligt Lindgren en branschanalys och lyfter fram faktorer som 
främst påverkar företag inom branschen. Det mest centrala som kartläggs är vad som händer i 
branschstrukturen, hur rörelserna i branschen ser ut och åt vilket håll aktörer rör sig. De data 
som insamlats används sedan för att dra slutsatser så att en anpassning kan ske till de 
förhållanden som råder.  

Eftersom företaget verkar inom ett specifikt geografiskt område undersöker de den lokala 
omvärlden. De definierar vad som händer lokalt och söker förtecken i omvärlden vad gäller 
bland annat konjunkturella cykler, hur industrialiseringen ser ut samt om det sker några 
strukturförändringar i näringslivet. Demografin är ett annat sätt att analysera den lokala 
omvärlden genom att undersöka hur medelinkomstutvecklingen ser ut, vilken bildningsnivå 
som råder samt övrig omfattande lokal data som generellt visar hur välmående bygden är 
uppger Lindgren.  

För att lyfta fram konkurrenternas påverkan använder sig företaget av en konkurrentanalys 
som kan liknas vid benchmarking. Främst undersöker de hur prissättningen ser ut i 
förhållande till konkurrenterna, för att inte ligga fel i marknaden. Dessutom görs en 
benchmarking mot andra Sparbanker där nyckeltalen lönsamhet och effektivitet jämförs. 
Sparbankers verksamheter är strukturerade på liknande sätt och benchmarking mellan dem 
medför användbar information. Det anses inte vara relevant att göra jämförelser med de fyra 
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största aktörerna på bankmarknaden (Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea) för att 
affärsrörelserna skiljer sig åt i både storlek och struktur. Även en kundanalys används för att 
se hur målgrupperna förändras och företaget drar slutsatser för att kunna påverka målgruppen 
genom att förändra det egna beteendet. Den huvudsakliga fördelen med kartläggningen enligt 
Lindgren är att den medför en aktiv anpassning till de förändringar som sker i kundstrukturen.  

Det som styr omvärldsanalysen är inte enbart att möjliggöra en målformulering utan att 
utifrån ett treårsperspektiv kartlägga vart företaget vill befinna sig i framtiden. Den 
omvärldsinformation som genereras struktureras i en modell, men valet av modellen kan dock 
variera. Beprövade metoder är bland annat scenarioanalyser, hypotesprövning och 
trendanalyser. För den nuvarande strategin användes information som köptes in via ett antal 
trendanalysinstitut. Den information som erhölls sammanställdes enligt Lindgren internt för 
att se vilka krafter i omvärlden som påverkar företaget i dagsläget.  

De data som insamlas uppger Lindgren styr analysen till att specificera styrkor och svagheter 
hos företaget, samt vad de behöver förbättra för att kunna konkurrera i framtiden. För att 
skapa ett varaktig konkurrenskraftigt företag använder de omvärldsanalysen till att definiera 
huvudområden att arbeta med för den kommande planeringsperioden. 

4.3 Företagsanalys  

De konkurrensfördelar ett företag har är det som främst utgör deras styrkor. Lindgren uppger 
att Sörmlands Sparbanks främsta fördel är att de är ”sant lokala”. Innebörden av detta är att all 
kompetens företaget har kan återfinnas lokalt med den främsta styrkan att beslutskraften 
finnes lokalt. Det innebär att beslut kan fattas samma dag och ärenden behöver därmed inte 
emitteras vidare, vilket Lindgren menar kortar ner beslutsgången och därmed även kundens 
väntan på besked. Dessutom är fördelarna med att arbeta inom ett snävt geografiskt område 
att företaget får starkare lokal kompetens jämfört med konkurrenter. Företaget har även på 
samtliga orter där de är verksamma den största serviceorganisationen att erbjuda sina kunder 
vilket Lindgren menar är en fördel gentemot konkurrenterna. 

Jessica Blom, som är ställföreträdande chef för kundtjänst, uppger att den lokala närhet som 
finns bidrar till att företagskulturen upplevs som positiv. Det ger en möjlighet för 
medarbetarna att påverka vissa områden i större utsträckning än i storbankerna. Företaget 
värnar även om den lokala bygden och eftersom företaget inte har några aktieägare som 
kräver utdelning kan det avsätta en del av vinsten för unika satsningar i den Sörmländska 
bygden. Genom dessa satsningar har Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank, Miljöbank och 
Tillväxtbank skapats.  

Resurser 

Från ett resursbaserat synsätt på interna styrkor kan medarbetarna anses vara den viktigaste 
resursen, men enligt Lindgren är det någonting som filosofiskt har diskuteras i företaget. Han 
vill hävda att den viktigaste resursen är kunden.  

Företaget har skapat ett Koncept för alla funktioner inom företaget som innefattar ett 
kundmöte (Privat spontan/bokad, Företag spontan/bokad, Guldeken och Kundcenter) där ett 
drömarbetssätt är definierat. Konceptet är en mall för hur medarbetare inom varje befattning 
ska kunna agera i kundmöten. Syftet med detta är att den tysta kunskap som finns inom 
företaget ska delas mellan alla medarbetare menar Lindgren. Detta har även medfört en 
möjlighet till större rörlighet mellan kontoren eftersom alla funktioner arbetar med ett likande 
arbetssätt, någonting som var saknat sedan tidigare menar företagets chefscontroller Mats 
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Berghagen. Konceptet utgör ett delande av erfarenheter men anses inte vara ett verktyg som 
ska styra varje individ strikt. Lindgren menar att det är viktigt med medvetenhet om att alla 
individer är olika och att deras individualitet och kreativitet inte inskränks. Konceptets syfte 
är således inte att styra varje individ mekaniskt utan att rama in ett arbetssätt som är önskvärt.  

Styrkor/Svagheter 

Trots att det finns fördelar med att verka inom ett begränsat geografiskt område kan det leda 
till en svaghet uppger Lindgren. Orsaken är den begränsning i storlek och arbetsuppgifter som 
organisationen kan erbjuda sina anställda. Detta kan påverka medarbetares syn på företaget 
främst vad gäller begränsning inom karriärmöjligheter och den personliga utveckling banken 
kan erbjuda. Har de anställda en ambitionsnivå som sträcker sig utanför organisationens ram 
så är det vanligt att de söker sig vidare.  

Att arrangera kundmöten ses av Lindgren som en kärnkompetens hos företaget och väl 
genomförda kundmöten är en styrka. Medarbetarna är en mycket viktig resurs men kan utgöra 
en svaghet om de i kundmötet inte uppfyller förväntningarna. Det är därför viktigt att 
medarbetarna har alla förutsättningar för att kunna leverera väl genomförda kundmöten, 
främst i form av kompetens. För att säkerställa detta arbetar företaget aktivt med att utbilda 
och motivera de anställda.   

Svagheter kan även återfinnas i det samarbete som finns med Swedbank. Samarbetet 
förorsakar ofta en sammanblandning mellan företagen, någonting som kan skada företagets 
profil och varumärke. Sammanblandningen sker med orsak av logotypen som representerar 
båda aktörerna. Förväxlingen leder till att kunderna förbiser de fördelar som finns med 
Sörmlands Sparbank i jämförelse med samarbetspartner Swedbank menar Berghagen och 
Lindgren. 

4.4 Målformulering 

Företagets målformulering har sin utgångspunkt i den omvärldsinformation som samlats in, 
eftersom den genererat vilka områden som är viktigast att arbeta med i framtiden. Dessa 
huvudområden varierar mellan fem och sex stycken där affärsledningen anser att större 
insatser krävs. Inom de aktuella områdena ska det vara möjligt för medarbetarna att 
genomföra aktiviteter som påverkar målens resultat varje arbetsdag. Motiveringen till att 
arbeta med få huvudområden är att det är viktigt att prioritera och att ha insikten om att allt 
inte kan förändras samtidigt menar Berghagen. Det viktigaste med de utvalda områdena är att 
de är påverkbara under ett års tid. De ska under tidsperioden medföra en substantiell 
förändring, därför att det som målen ska medföra är en önskvärd beteendeförändring som 
återspeglas i hela organisationen. Tidigare resultat har enligt Lindgren visat att när ett område 
uppmärksammats som ett huvudmål har det skapats en bestående beteendeförändring. För att 
skapa trovärdighet i målarbetet byts inte alla huvudmål ut vid varje planeringsperiod, men 
erfarenhetsmässigt byts cirka två stycken ut varje år. När målsättningarna är uppnådda 
avskrivs ett huvudområde för att den önskvärda förändring som initialt eftersträvades uppnåtts 
och en permanent beteendeförändring kan då säkerställas menar Lindgren.  

”Braläge” 

För att beskriva huvudområdena definieras de med något som internt i företaget kallas 
”Braläge”. Dessa är optimala lägen som motsvarar en vision som anger vad som vill uppnås 
inom ett treårsperspektiv. För att förklara vad ett ”braläge” motsvarar ges en beskrivning i ord 
och preciseras ytterligare genom kvantifiering med nyckeltal. Treårsperspektivet indelas 
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sedan i år som delas upp på kvartal. Kvartalen innehåller milstolpsaktiviteter som ska 
uppfyllas för att slutligen resultera i det som initialt formulerats i braläget. Varje aktivitet i sin 
tur har en egen benämning och ett eget ID-kort som innehåller delaktiviteter, vem som 
ansvarar för aktiviteten, när det ska vara genomfört och när uppföljningen ska ske. Detta 
motsvarar företagets strategiska karta uppger Lindgren. För att möjliggöra en pedagogisk 
illustration av kartan framarbetas alltid en enkel bild för att ge de prioriterade områdena en 
överskådlighet. Bilden kommuniceras ut på samtliga organisatoriska nivåer genom intranätet 
för att framhäva att alla arbetar med samma bas samt för att ge en överblick.  

Strategiskt sett är framtagandet av ”braläge” ett långsiktigt perspektiv medan det taktiska 
perspektivet motsvarar en genomgång och uppföljning av målen och vad som sker 
kvartalsvis. Det taktiska arbetet innefattar bevakning av att det som sagt faktiskt genomförs. 
Sedermera överblickas om några aktiviteter ska flyttas, om det ska bildas nya och om några är 
avklarade. Intranätet är alltid tillgängligt för alla inom organisationen, vilket medför att varje 
individ kan följa det strategiska arbetet för hela organisationen oavsett tidpunkt uppger 
Lindgren.  

Framtagande och godkännande av mål 

Huvudmålen som framarbetas är enligt Berghagen en ledningsprodukt som medarbetarna inte 
har möjlighet att påverka. Processen för framtagande av mål påbörjas med att affärsledningen 
har forum gällande mål. I forumen sker framtaganden av många förslag till mål som sedan 
diskuteras i en workshop som avslutas med en fastställning av målområden för kommande 
period förklarar Lindgren.  

För medarbetarna anordnas varje år flera workshops och en kickoff för att beskriva 
huvudmålen, det översiktliga strategiska arbetet och de utmaningar verksamheten möter. Efter 
ledningens fastställande av huvudmål påbörjas en bottom-up diskussion mellan medarbetare 
och chef som avhandlar hur varje medarbetare på individnivå kan påverka målen och hur de 
ska agera för att företaget ska nå sina mål. I dialogen framarbetas en personligt kvantifierad 
budget som avser såväl kvalitetsmål som försäljningsmål menar Lindgren. Dessutom har varje 
medarbetare en aktivitetsplan som ett hjälpverktyg för att uppnå sin egen budget och 
företagets mål förklarar Blom. Dessa blir individanpassade och utgår ifrån medarbetarens 
kompetensprofil som är baserad på individens egna förutsättningar. Därmed arbetar inte alla 
med samma budget utan den utformas individuellt. De mål och aktivitetsplaner som 
medarbetarna arbetar med är ett stort stöd för både medarbetare och första linjens chefer i det 
strategiska arbetet och ses som ett stöd för det dagliga arbetet.    

Målprocessen fortsätter med att de individuella målsättningarna ackumuleras och skapar ett 
kvantifierat gruppmål. Sammanställnigen av individ- och gruppmål återsänds sedan till 
ledningen för bedömning om kvantifieringen anses vara på en acceptabel nivå uppger 
Lindgren. Eventuellt sker viss modifiering av målsättningen om ledningen anser att en för stor 
försiktighet vägts in vid upprättandet, dock anses de oftast vara på en realistisk nivå förklarar 
Berghagen. Företaget arbetar därmed vid målprocesser med en iterativ process som tillämpar 
både ett bottom-up och top-down perspektiv och processen avslutas med att styrelsen 
slutgiltigt fastställer målen.  

Blom ser det som en självklarhet att ha en målstyrning i ett framgångsrikt företag. Det är av 
stor vikt att varje medarbetare känner sig delaktig och känner ansvar för att bidra till att 
målsättningarna nås. Utifrån individuell målstyrning är det viktigt att gruppen är av samma 
grundinställning och att medarbetarna hjälps åt att uppnå målen. Individuella mål gör det 
möjligt för medarbetarna att bidra till företagets framgång och det är av stor betydelse att alla 
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får uppföljning och feedback på arbetet. Blom är även övertygad om att målstyrning är 
prestationshöjande därför att alla vill uppnå sina personliga mål. Den delaktighet 
medarbetarna har i målprocessen bidrar till att utformningen av målen fastställs på en bra 
nivå, för såväl företaget som individen.  

Blom ser eventuella problem med den målstyrning som företaget tillämpar. Medarbetare kan 
känna en rädsla för att misslyckas och att fel produkt säljs in till fel typ av kund. Dessutom 
kan den individuella budgeten bidra till att medarbetarna inte slussar vidare kunden till 
kolleger för att de inte vill missa en god affär som visar resultat i deras budget. Detta bidrar 
till att medarbetare fokuserar mer på individuella prestationer och inte agerar för företagets 
bästa.  

4.5 Strategiformulering 

Tyngdpunkten i strategiformuleringen, enligt Lindgren, handlar inte om att hålla sig till en så 
enkel formulering som möjligt utan att den omges av en omsorgsfull kommunikation. Det 
centrala ligger i den dialog som förs kring strategin och därmed ses kommunikation som det 
viktigaste instrumentet. Strategiformuleringen handlar om att alla i verksamheten ges en plats 
i organisationen samtidigt som de ser vart organisationen är på väg. Blom uppger att en 
strategi blir väl förankrad om en dialog har förts mellan de olika nivåerna inom 
organisationen. Vidare menas att en strategi som ska vara möjlig att genomföra på operativ 
nivå ska vara välanpassad och lätt att arbeta utifrån.  

Strategiformuleringen byggs upp på de förändringar och utmaningar som uppmärksammas i 
omgivningen för att bemöta utmaningar i omvärlden. Den strategiska kartan fungerar som en 
uppställning och klar bild över hur utmaningarna ska bemötas. Utvecklingskartan ses som ett 
hjälpmedel och stöd för strategin och säkerställer att medarbetarna är med i hela processen 
förklarar Lindgren.  

Lindgren uppger att första linjens chefer har ett stort ansvar för den avslutande delen i 
processen, nämligen uppföljningen. Cheferna ansvarar även för att förmedla ledningens syn 
på operativ nivå. Blom förklarar att det är viktigt för första linjens chefer att de förmedlar 
ledningens syn, att de alltid står bakom ledningen och att de är positiva till den nya strategin. 
Arbetet går ut på att motivera de anställda så att de har en positiv inställning till den 
förändring som sker och att de har förståelse för strategins innebörd.  

4.6 Implementering  

Strategiimplementeringens nyckelfaktor är enligt Lindgren kommunikationen. Den är 
avgörande för hur levande och välförankrat strategin blir för medarbetarna. Väsentligt för att 
möjliggöra detta är att lägga mycket energi på pedagogiken kring kommunikationen och hur 
väl strategin synliggörs för samtliga inom organisationen. Ett viktigt kommunikativt verktyg 
för detta är företagets intranät, där den strategiska kartan synliggörs och varje individuell 
aktivitet under hela perioden kan följas. 

Lingren berättar att det varje år anordnas en kickoff för att samla alla i företaget och samtala 
kring den omvärldsbild som är aktuell. Tonvikten på kickoffen ligger i att kommunicera runt 
företagets strategiska utmaningar och de huvudmålsområden som är aktuella. För att 
involvera och engagera alla medarbetare samordnas även två gånger varje år någonting som 
kallas PUB (”Personalen Utvecklar Banken”). Mötena avhandlar de övergripande strategiska 
områdena företaget arbetar. De anordnar ett antal aktiviteter i form av workshops eller andra 
typer av övningar för att lyfta fram det viktiga i det strategiska arbetet menar Lindgren och 
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Berghagen. Medarbetarna engageras på detta sätt i aktivitetsutvecklingen och i framtagandet 
av milstolpar och mätbara mål.  

Den kritiska faktorn vid en implementering är att alla berörda får en förståelse för 
implementeringen och tiden att ta till sig strategin. Med det menar Blom att alla individer har 
olika behov vid förändringsprocesser och alla kräver därmed olika lång tid för anpassning. De 
olika behoven styr hur lång tid det tar innan personer kan ta till sig information och samtidigt 
förstå och acceptera förändringarna. En lyckad implementering kräver god framförhållning 
och en möjlighet för medarbetarna att förstå och acceptera förändring förklarar Blom. 

Motivation 

Måluppfyllelsen är det som ligger till grund för det belöningssystem som företaget tillämpar. 
Syftet med det enligt Lindgren är att individen aktivt engagerar sig i att nå företagets uppsatta 
huvudmål. Den del av belöningssystemet som är direkt kopplat till målen, såväl de finansiella 
som kvalitetsmålen, består av ett maxbelopp som motsvarar ett halvt basbelopp. Sedan kan 
varje medarbetare ytterligare erhålla ett kvarts basbelopp om organisationen presenterar bättre 
resultat i den benchmarking som genomförs med andra Sparbanker uppger Berghagen. 
Slutligen kan ett kvarts basbelopp utbetalas om företaget klarar mätningen ”nöjd 
kundmätning”. Undersökningen innebär att kunder besvarar om de är mer, mindre eller lika 
nöjda med banken jämfört med tidigare år. Belöningssystemet bygger således på tre variabler 
och slutsumman motsvarar ett basbelopp. 

En annan motivationsfaktor kan vara uppföljning och feedback till medarbetarna så att de 
ständigt får arbetet och resultaten kommunicerade till sig uppger Lindgren. Första linjens 
chefer har ett stort motivationsansvar genom att det är de som sköter uppföljningen och 
feedbacken av gruppens mål. Blom menar att de månatliga uppföljningsmötena medför en 
möjlighet till att ge beröm till medarbetarna för att de aktivt ska arbeta med målen i sin 
budget. I arbetsvardagen sker feedback genom att lyfta fram om någon gjort en extra god affär 
eller prestation och återkoppling likt denna sker såväl individuellt som i grupp. Blom ger flera 
exempel på hur arbete med motivation kan se ut. Gruppaktiviteter kan fungera som en 
motiverande faktor vilket innebär att någon i gruppen utformar en särskild aktivitet som är 
både rolig och motiverande att arbeta med. Den anställda som utformat aktiviteten arbetar 
sedan för att motivera de övriga i gruppen att arbeta mot aktivitetsmålet. Dessutom finns 
aktiviteter som pågår månadsvis där bästa prestation uppmärksammas.   

4.7 Feedback och kontroll 

Det viktigaste effekten kontrollen ska medföra enligt Lindgren är att medarbetarna känner 
delaktighet i de huvudmål som satts upp och de är medvetna om deras roll i strategiprocessen. 
Positiva förändringar som målen och dess uppföljning medfört är att det skapar den 
beteendeförändring som är önskvärd för organisationen. Uppföljning på individnivå ansvarar 
den närmaste chefen för och dialogen och diskussionen kring de mål varje medarbetare 
arbetar efter sker löpande i dialogen. Den interaktion som sker mellan medarbetare och chef 
är av stor vikt eftersom det är där som förankringen av mål sker. Detta medför att första 
linjens chefer har ett stort ansvar i uppföljningsarbetet menar Lindgren. Det ligger sedan i 
deras ansvarsområde att sammanställa målarbetet och leverera resultatet till ledningen, som 
sköter den löpande uppföljningen av huvudmålen för hela verksamheten. Blom instämmer 
med Lindgren och anser att uppföljningen är av stor vikt för att den bidrar till ett stöd för 
medarbetarna. Återkoppling stärker det som är positivt och möjliggör att stöd kan ges om 
behovet finns. 
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Eftersom kontrollen av måluppfyllelsen sker löpande kan avvikelser uppmärksammas i ett 
tidigt skede, vilket bidrar till att korrigeringar kan ske direkt. För att åtgärda avvikelsen sätts 
extra resurser in för att förändra beteendet kring målet. Beroende på målets art kan det 
exempelvis handla om mer utbildning för förbättring av resultatet eller att skapa en kampanj 
för att förstärka arbetet kring målet. Är arbetet kring ett visst huvudmål fel, uppmärksammas 
detta på intranätet för att öka medarbetarnas medvetenhet kring avvikelsen uppger Lindgren. 
Berghagen menar att de agerar snabbt kring avvikelserna och startar en dialog med 
gruppchefer och försäljningschefer för att skapa en handlingsplan och åtgärdsförslag. Blom 
styrker dessa påståenden och lyfter fram att stöttning av medarbetarna kan ske i ett tidigt 
stadium så att resultatet i slutänden blir positivt.  

Målområdena anses sällan vara fel uppsatta eftersom de har ett stort bakomliggande arbete 
vid framtagandet, men de utvärderas kontinuerligt uppger Berghagen. Berghagen påpekar att 
enbart ett mål under de senaste tio åren har varit tvunget att strykas. Det skedde dock inte av 
interna orsaker utan för att uppföljningen inte kunde genomföras med anledning av en 
förändring hos en leverantör. Arbetet kring kvalitetsmålen handlar i stort om attityden kring 
uppföljningen. Det handlar helt enkelt om att bestämma sig för att klara det och skapa en 
beteendeförändring förklarar Lindgren.  

I strategiformuleringen anses det viktigaste vara att alla medarbetare ser sin roll i 
organisationen. Att alla ser sin roll i organisationen är enligt Lindgren den motivationsfaktor 
som krävs för att lyckas. För att säkerställa att det budskap företaget vill förmedla gått fram 
berättar Lindgren att internrevisorerna genomför en medarbetarundersökning som mäter hur 
väl medvetna medarbetarna är om vart företaget är på väg någonstans. Den presenterar även 
den syn alla medarbetare har på företaget och hur interna relationer fungerar, mellan såväl 
medarbetare och chef som de anställdas syn på affärsledningen (Medarbetarenkät).  

De flesta system som används finns på plats för den löpande verksamheten och en stor del av 
den information som krävs finns inom Swedbanks IT-system. Den bildstatistik som används 
och det interna försäljningsuppföljningssystem är utvecklat av den egna organisationen 
uppger Lindgren.  

En investering som gjort stor skillnad på uppföljningsarbetet är det kösystem som numera är i 
drift. Det bygger på att varje kund registreras på ett visst sätt och medför en form av mätning. 
Kösystemet är indirekt kopplat till målen och överblickar vad varje kund utför för ärenden 
och med vilka frågor den blir bemött av de anställda uppger Berghagen. Systemets främsta 
fördel är att det kan mäta om kunden bemötts av extra försäljningsfrågor som är aktuella för 
en viss tidsperiod, internt kallat en ”Block B” fråga. Systemet möjliggör även en översikt över 
beläggningsperioderna för att det mäter hur lång tid varje ärende tar. Bemanningen kan 
därmed anpassas och effektiviseras utifrån den statistik som insamlas.  Systemet är kopplat till 
individnivå, där varje medarbetares dagliga arbete registreras och medför en överblick som 
motsvarar såväl vecko- månads- och årsbasis. Kartläggningen påvisar hur arbetet skiljer sig åt 
i form av ärendetider mellan medarbetarna och möjliggör därmed en effektivisering av arbetet 
enligt Lindgren.       
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4.8 Medarbetarenkät 

KOMMUNIKATION 
  Viktighet Urval 
1 Min närmaste chef har en rak, ärlig och öppen kommunikation 77 % 206 (208) 
2 Min närmaste chef ger konstruktiv återkoppling på mitt arbete 49 % 206 (208) 
3 Min närmaste chef följer kontinuerligt upp mina insatser och resultat 18 % 206 (208) 
4 Jag känner mig delaktig när mina mål sätts 33 % 206 (208) 
5 Jag har en klar bild av de mål som min grupp har 18 % 206 (208) 
6 Jag har en klar bild av mitt uppdrag i Sörmlands Sparbank (mina 
arbetsuppgifter, mål och ansvar) 20 % 208 (208) 
7 Målen för mitt arbete är klart uttalade 12 % 208 (208) 

Tabell 1. Kommunikation. En egen sammanställning av de frågor från enkätundersökningen som kan 
kopplas till kommunikation. 

Viktigheten som presenteras i Tabell 1 baseras på en procentsats av det totala urvalet. 
Viktigheten innebär att samtliga anställda väljer ut fyra frågor för varje av de fyra 
kategorierna där som de anser är viktigast för sin arbetssituation. De första fem frågorna har 
ett bortfall på totalt två personer och de sista två frågorna har besvarats av samtliga inom 
organisationen.  

Baserat på företagets fullständiga rapport (se Bilaga 4 för redogörelse av alla frågor som 
ställts) för samtliga anställda har vi valt ut sju frågor som handlar om kommunikation och valt 
att fokusera på resultaten i form av viktighet. Viktigheten innebär att påståendena anses vara 
viktiga för medarbetarna och att det har en direkt påvekan på hur de upplever sin arbetsplats 
och arbetsgivare. I Tabell 1 påvisas hur viktigt det är med en kommunikation som fungerar 
väl mellan avsändare och mottagare.  

Det visas i tabellen att 77 % av företagets anställda anser att det är viktigt att deras närmaste 
chef har en öppen kommunikation som bygger på ärlighet. Förutom detta anses 
återkopplingen från den närmaste chefen vara av stor vikt vilket resultatet på 49 % indikerar. 
Däremot tycker färre anställda att insatser och resultat följs upp kontinuerligt samtidigt som 
både gruppmål och en tydlighet av målen för arbetet är av liten vikt för dem. Trots detta är de 
anställda i allra högsta grad involverade i framtagandet av mål, men viktigheten uppmäts 
enbart till 33 %. Resultatet kan ses som acceptabelt, dock bör siffran vara högre eftersom det 
sker en ständig dialog kring målen. Kommunikationen påverkar sedermera hur tydligt de 
anställdas uppdrag är inom företaget med avseende på arbetsuppgifter, mål och ansvar. Dock 
uppger enbart 1/5 av de anställda att detta påstående är av vikt för dem.    
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5. Analys och diskussion 
5.1 Teoretisk och empirisk jämförelse 

Affärsidéns funktion enligt Samuelsson (2001) är att definiera en organisations syfte. 
Affärsidén har därmed en central roll i strategiprocessen och måste synas i varje delprocess 
för att en strategi bör bygga på att uppfylla målsättningar hos företaget. I intervjun med 
Lindgren uppgavs att Sörmlands Sparbanks affärsidé har i uppgift att bemöta två utmaningar, 
vilka är hygienfaktorerna och rådgivning, som är heltäckande för kundernas behov. Detta 
medför att kunden är det mest centrala när företaget fastställer sin strategi tillsammans med att 
de anställda på företaget som kunden möter kan leva upp till kundens förväntningar. När 
utmaningarna återspeglas i hela processen tror vi att en strategi kommer att implementeras 
bättre därför att den strävar efter att uppnå ett syfte och har även ett behov att uppfylla. För att 
lösa de problem och utmaningar som kunderna står inför måste affärsidén förstås av alla i 
organisationen för att de anställda ska veta hur de ska agera för att hjälpa kunderna så att de 
blir nöjda.  

5.1.1 Analyser 
I omvärldsanalysen utvärderas enligt Roos et al. (2004) faktorer som påverkar företaget från 
ett externt perspektiv. Det som vi identifierat som centralt i analysarbetet är att belysa om 
företaget omges av en osäker omgivning och om den externa miljön kan användas 
fördelaktigt. De analyser vi återfunnit som de främsta verktygen för analysen är bransch- 
kund och konkurrensanalys. Detta synliggörs med den empiriska studie som genomförts där 
lokal omvärldsinformation hjälper till att lyfta fram kunders nutida och framtida behov samt 
de utmaningar som föreligger i omvärlden. Arbetet blir verkningsfullt för att företaget inte 
enbart genomför en kartläggning av faktorer som påverkar dem, utan de uppmärksammar 
även de förändringsfaktorer som drivit utvecklingen. De slutsatser som kan dras ifrån 
analyserna hjälper företag att göra en aktiv anpassning till de marknadsförhållanden som 
råder. Omvärldsanalysen lyfter fram starka krafter som påverkar företag i dagsläget men 
medför en anpassning inför framtiden samtidigt som företagets hot och möjligheter 
identifieras. 

Risker med omvärldsanalyser är att företag kan dra fel slutsatser, feltolkar det material de 
insamlat och att de bedömer sina kunder fel. Vissa samhällskrafter kan även underskattas 
eftersom tolkningen bygger på framtida påverkan. Hur rörelserna på marknaden har sett ut, 
behöver inte betyda att företaget förstår vad som ska hända i framtiden. Det kan till och med 
te sig så att företaget har en förståelse för de behov som finns men kan ändå inte erbjuda rätt 
produkter för att fylla behov hos kunden.  

Både den teoretiska modellen och fallstudien påvisar att benchmarking ger en bra indikation 
på förhållanden som den externa miljön påverkar. Metoden medför även att företaget kan 
jämföra sig med liknande företag för att få en indikation på områden där de agerar bra men 
också på områden där en förbättring bör ske.  

Enligt Roos et al. (2004) analyseras även företaget från ett internt perspektiv för att identifiera 
verksamhetens styrkor och svagheter. Vidare menas att organisationers resurser är det som 
främst utgör dess styrkor. Synen av vilka resurser som är de viktigaste skiljer sig åt, men i vår 
studie påvisas att kunder och de anställda utgör fallföretagets viktigaste resurser. Ett effektivt 
utnyttjande av resurserna i form av de anställda sker genom att de har den kompetens som 
krävs för att kunna arrangera kundmöten på hög nivå, vilket är företagets målsättning. Det är 
de två resursers interaktion som utgör en styrka för företaget. För att kunna uppmäta en 
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önskvärd kundnöjdhet behöver kundens behov sättas i centrum. För att bemöta kundens 
förväntningar krävs en hög kompetens och motivation hos den anställda kunden möter på 
företaget, för att ett önskvärt resultat från båda parter ska uppnås. Därmed är det inte en fråga 
om vilken resurs som är den viktigaste utan hur de tillsammans kan leverera ett resultat som 
är godtagbart för båda parter. Detta bör lyftas fram tydligt i organisationen och kopplas till de 
mål som företaget har. Om enbart en finansiell mätning av mål görs, kommer kundens behov 
inte att prioriteras utan en attityd kommer skapas som innebär att kunden enbart utgör en 
möjlighet till affärer och därmed förbises övriga behov. Detta kan skada relationen mellan 
kunden och företaget därför att kunden upplever att den inte blir bemött som den förväntat 
sig.  

Den främsta konkurrensfördel hos Sörmland Sparbank är att de är lokala. Företagets styrka 
innebär att de har kortare beslutsvägar jämfört med konkurrenterna vilket är fördelaktigt för 
kunderna. Konkurrensfördelen ser vi som svår att imitera med anledning av att större aktörer 
har andra organisationsstrukturer och för att storbankerna är aktörer på hela den svenska 
bankmarknaden. Därför måste stora omorganisationer ske hos konkurrenterna för att de ska 
kunna skapa samma konkurrensfördel. Att företaget är sant lokala ses även som en hållbar 
konkurrensfördel eftersom den lokala kännedomen ur ett historiskt perspektiv har byggts upp 
under många år. Dessutom engagerar sig företaget mycket i sin närmiljö och i det lokala 
näringslivet genom Kunskapsbanken, Tillväxtbanken och Miljöbanken vilket bör gynna 
attityden gentemot företaget lokalt. Den kärnkompetens som Lindgren uppgav att företaget 
har är att arrangera kundmöten. De har även den största serviceorganisationen på alla 
marknader där de bedriver sin verksamhet. Detta ger dem en stor fördel gentemot sina 
konkurrenter för att en hög servicenivå är det bästa sättet för att företag ska uppnå lönsamhet.  

Konceptet 

För att uppnå ett önskvärt arbetssätt och ett kompetensutbyte som hjälper till i det dagliga 
arbetet har företaget utarbetat resursdokumentet Konceptet. Detta ska vara ett hjälpmedel och 
ett stöd för hur medarbetare ska agera vid kundmöten för att uppnå företagets önskade 
resultat. Konceptet utgör en arbetsram och är en sammanställning av alla medarbetares 
gemensamma kunskaper och åsikter och ska fungera som en värdeskapande resurs för att den 
tysta kunskapen delas mellan medarbetarna. Den ska kunna tillämpas utan att utgöra en strikt 
arbetsram vilket innebär att den är öppen för att varje individ på företaget ska agera utefter sin 
egen kompetensprofil och personlighet.  

Trots detta uppger medarbetarna att konceptet inte är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet 
vilket påvisas genom att det uppmäter de sämsta resultaten av viktighet (6 %) i 
medarbetarundersökningen (se Bilaga 4). Anledningen till det svaga resultatet kan finnas i att 
medarbetarna inte vill arbeta utifrån en mall för att det kan inskränka kreativiteten eller för att 
dokumentet är en pappersprodukt som inte fungerar i praktiken. Detta blir dock 
motsägelsefullt för att den bygger på samlade kunskaperna som alla i organisationen har 
bidragit till att presentera innan utformningen av mallen skedde. Problemet bör således 
återfinnas någon annanstans.  
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Affärsledningen och första linjens chefer aktivare måste lyfta fram varför konceptet är ett 
verktyg i det dagliga arbetet därför att det annars förlorar sin verkan. Det är viktigt att dess 
fördelar påvisas och att medarbetarna ser vilka möjligheter det medför. Det bidrar främst till 
att alla arbetar likartat vilket gör att man undviker problem både internt i grupper men också 
mellan olika grupper. Effektiviseringen sker genom att samma misstag inte upprepas och att 
frågor inte behöver ställas av flera personer vid olika tillfällen utan att det klargörs vid första 
tillfället då problem uppstår. Dessutom kommer kunden att bemötas på liknande sätt oavsett 
vilken person inom organisationen de träffar vilket kan stärka relationen mellan företag och 
kund.  

För att göra en sammanställning av de möjligheter, hot, styrkor och svagheter som vi 
diskuterats i tidigare text och i det empiriska kapitlet har vi valt att presentera en översiktlig 
SWOT-analys för Sörmlands Sparbank som visas i Figur 3.  

 
Figur 3. En egen konstruktion av en SWOT-analys där Sörmlands Sparbanks styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot illustreras. 

5.1.2 Mål 
Mål ska enligt Roos et al. (2004) operationalisera affärsidén och ge praktisk vägledning för 
alla i organisationen. Sörmlands Sparbank väljer utifrån omvärldsanalysen ut fem till sex 
huvudområden att arbeta med varje år där affärsledningen anser att störst förändringar bör 
ske. Ordóñes et al. (2009) menar att det föreligger en fördel i att få mål formuleras i 
organisationer för att det medför en fördelaktig översiktlighet av målarbetet. Vid intervjun 
med Berghagen påtalade han samma sak och menar att det är viktigt prioritera huvudområden 
för att ge en trovärdighet i arbetet. De huvudområden som väljs ut delas upp i delmål för olika 
grupper men också på individnivå och detta sker i enlighet med vad Roos et al. (2004) uppger. 
Vidare menas att delmål skapas för att det krävs olika insatser på olika nivåer i organisationen 
vilket tydligt påvisas i företagets målarbete genom framtagande av gruppmål och en 
personligt utformad budget. 
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Vi har identifierat målarbetet i fallföretaget som den starkaste delen i deras strategiprocess. 
Arbetet föregås av ett stort förarbete för att rätt målområden ska vara aktuella. Målarbetet 
utformat så att målen kan påverkas varje arbetsdag av de anställda. Det medför att målen är 
påverkbara hela tiden, vilket även Berghagen uppgav. Processen i sig är också viktig för att 
det är den som styr verksamhetens resultat. Målarbetet påvisar även att företagets svagheter 
omvandlas till styrkor för att drivkraften är att uppnå en bestående beteendeförändring. 
Styrkan ligger i att hela organisationen engageras vid målutformningen vilket medför att det 
är en process som skapar delaktighet. Detta ser vi som en motivationsfaktor för att varje 
individ har möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation. Detta kan höja 
prestationsförmågan därför att medarbetarna vet att målen är individuellt utformade och 
anpassade efter den egna kompetensprofilen.  

Möjligheten att individanpassa mål kan enligt oss medföra att prestationsångest i många fall 
undviks och individanpassningen fungerar i stället som motivation för att uppnå sina 
personliga mål genom att det ger en inre belöning när man lyckas. Ordóñes et al. (2009) 
menar att mål ökar prestationsförmågan om de är specifika och utmanande. Eventuella risker 
med målstyrningen beskrevs vid intervjun med Blom. Målstyrning kan medföra att 
prestationsförmågan sänks därför att individer kan uppleva en rädsla för att misslyckas vilket 
hämmar det dagliga arbetet. Dessutom kan konkurrens skapas mellan de anställda och därmed 
kan företagets bästa förbises. Risken är att ett ineffektivt arbetssätt skapas genom att kunderna 
inte får möta rätt person i organisationen utan de anställda strävar enbart efter att uppfylla de 
målsättningar som finns i deras personliga budget och förmedlar därför inte uppdrag vidare 
till kolleger. Förutom detta kan budgetarbetet bidra till att de anställda inte fokuserar på 
arbetsuppgifter vars resultat inte kan hänföras till budgeten. Vi ser även en problematik om 
många i organisationen inte föredrar målstyrning. Utformningen av den individuella budgeten 
medför även att alla arbetar efter olika målsättningar vilket kan innebära att några känner 
orättvisa genom att de måste prestera mer än andra och därmed bidra mer till gruppmålen. Vi 
tolkar det som att en eventuell problematik uppstår om det egna budgetuppfyllandet är 
viktigare än att nå hela gruppens målsättningar vilket är den faktor som skapar konkurrens.  

5.1.3 Strategi 
Strategiformuleringen i Sörmlands Sparbank föregås av framtagande av de huvudområden 
som är aktuella för kommande treårsperspektiv. Dessa har sitt ursprung i att omvärlden 
påverkar genom nya utmaningar och förändringar som företaget behöver hantera. 
Huvudområdena i Sörmlands Sparbank kallas ”bralägen” och motsvarar en sammanslagning 
av mål och vision. Varje vision om ”braläge” är uppdelad på delmål och aktiviteter som 
stödjer dessa. Att formulera en strategi som har koppling till strategiska målsättningar och 
företagets vision anser Roos et al. (2004) är det bästa sättet för att skapa en effektfull strategi. 

Strategin måste formuleras så att den är sammanhållande för hela företaget (Ansoff och 
McDonnell 1990) vilket i fallföretaget görs genom den strategiska kartan och genom att alla 
involveras i målformuleringen. Den strategiska kartan är vid alla tidpunkter tillgänglig för 
samtliga medarbetare via företagets intranät och den är utformad som en strategi för samtliga i 
organisationen. Detta innebär att varje avdelning i organisationen inte arbetar med en egen 
strategi utan alla arbetar med samma strategiska målsättningar. Fördelen med detta är att alla 
vet vad som ska göras samtidigt som de vet vad andra ska göra. Det ger en överblick av 
processen och detta skapar delaktighet och en positiv attityd gentemot det arbete som 
affärsledningen utför. Strategier som delas upp på olika funktioner i företag bemöts av större 
motstånd för att det skulle medföra att arbetet blir olikartat vilket i sin tur skapar uppdelningar 
inom organisationen.  
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Strategins funktion är även att bidra med förändringar och omvandla svagheter till styrkor. I 
Sörmlands Sparbank identifieras svaga områden för att sedan utgöra grunden för strategin. 
Företaget söker sedermera att skapa en bestående beteendeförändring och förändra 
svagheterna till styrkor. Svagheterna kan vara såväl interna processer som yttre 
omständigheter som har påverkan på företaget. Det är även viktigt att strategin fungerar direkt 
vid implementering vilket fallföretaget lyckas med. Grunden till påståendet är att 
omvärldsanalysen ges mycket uppmärksamhet vilket medför att företaget inriktar sig på rätt 
huvudområden. Sedan involveras samtliga medarbetare i både utformningen av mål och hur 
de ska nås på en personlig nivå. Huvudverktyget för detta är att organisationen lägger mycket 
fokus på kommunikation kring det strategiska arbetet. Därför implementeras inte strategier 
utan att alla vet vad arbetet kommer att innebära.  

5.1.4 Implementering 
Fallföretaget ser kommunikation som nyckeln till framgång vilket överensstämmer med Roos 
et al. (2004) modell (se Figur 2) som företag kan använda för att lyckas med sin 
implementering. Kommunikation är det mest centrala och medför att strategiformuleringen 
inte behöver vara enkelt formulerad, vilket framkom i intervjun med Lindgren. Han anger att 
utan en väl fungerande kommunikation i organisationen kan vilken strategiutformning som 
helst lyckas vid implementering. Viktigt vid implementering är även att resurser allokeras 
effektivt så att det inte finns ett behov av samma resurser på olika avdelningar (Roos et al. 
2004). På fallföretaget krävs liknande resurser på olika avdelningar i bland annat form av 
marknadsföring och interna system, dock är det inte resurser som skapar konkurrens utan de 
fungerar som stöd för målaktiviteterna.  

De delaktiviteter som utformats är olika för olika avdelningar inom organisationen, eftersom 
de möter olika typer av kunder som har olika behov. Den främsta skillnaden är de 
marknadsföringsunderlag som finns och de produkter som erbjuds kunder. Enligt Roos et al. 
(2004) krävs i organisationen att rapportering kring de olika delaktiviteterna sker till en och 
samma person, annars förloras samordningen av uppföljningen. Vi instämmer med Roos et al. 
och menar att detta är en viktig aspekt, för utan en struktur i rapporteringen kan det leda till 
att kontrollarbetet av målen blir verkningslöst. Genom att rapportera till samma person blir 
det möjligt att följa de anställda i processen och tidigt uppmärksamma avvikelser eller kritiska 
situationer. Detta leder till ett resonemang där vi menar att ledarskapet är en viktig aspekt för 
en lyckad implementering. I fallstudien påvisas att första linjens chefer ansvarar för att 
förmedla affärsledningens syn, samtidigt som de svarar för utformning av mål och 
uppföljning av resultaten. Detta medverkar till att de har en stor inverkan på den personliga 
motivationen hos de underställda medarbetarna, som vi ser som en mycket viktig aspekt i 
implementeringssammanhang.  

Ledarskapet i form av affärsledning innebär att den utformar strategier och aktiviteter för att 
introducera de förändringar som ska ske och vad som är de bakomliggande orsakerna till 
förändringarna. För att införa det nya arbetssättet för de anställda anordnas årligen en kickoff, 
workshops och PUB-aktiviteter. Första linjens chefer deltar i aktiviteterna och agerar sedan 
för att bibehålla ledningens syn och för att förmedla den till sin arbetsgrupp så att strategin 
inte förblir en ledningssyn. Medarbetarna på operativ nivå med kundmöten i sina 
arbetsuppgifter utgör vid implementeringen den viktigaste resursen eftersom det är i det mötet 
som affärer kan förmedlas och därmed företagets lönsamhet skapas. En väl förankrad strategi 
i dessa grupper menar vi därför är avgörande för en lyckad implementering.  
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En annan orsak till första linjens chefers avgörande roll vid strategiimplementering är att de 
enligt Beer (2000) måste skapa teamwork och engagera alla inför de förändringar som ska 
ske. Engagemang från sina kolleger kan till viss del skapa gruppkänsla, men den närmaste 
chefen har en avgörande roll för att gruppkänslan skapas. I och med detta blir även 
företagskulturen en viktig aspekt som varje chef måste ta till vara på för att det är en faktor 
som kan ha en stor inverkan på det bemötande som en ny strategi får. Detta har även påvisats 
av Smollan och Sayers (2009) som menar att företagskulturen är viktig att beakta vid 
förändringar. Om strategin tar hänsyn till företagskulturen och inte ändrar för mycket på det 
som är ”inbyggt i väggarna” så är chansen större att implementeringen lyckas. Dessutom 
bidrar ”vi-känslan” troligtvis till att medarbetarna känner större delaktighet och ansvar inför 
gruppmålen vilket kan stärka positiva attityder gentemot gruppmålen och att alla arbetar för 
gruppens bästa och att det inte enbart fokuseras på individuella prestationer.  

Implementeringsmodellen som visas i Figur 2 påvisar att motivation är viktigt vid 
förändringar. Motivation kan handla om belöningar som är av monetära slag men även om 
något som bidrar till självuppfyllelse. Motivation som är kopplad till prestationer är mest 
effektfull om den inte består av för stor del av monetär belöning. Ledarskapet blir återigen 
mycket viktigt för att återkoppling på arbetet frambringar värdeskapande processer menar vi. 
Om mål exempelvis enbart premieras med monetär belöning så skapas troligtvis en stor 
konkurrens om de vinster som finns att erhålla och detta medför att arbetet inte blir bestående 
ur ett långsiktigt perspektiv. Alla i en organisation är inte heller tävlingsinriktade och i behov 
av motivation genom monetära medel. Dessutom särskiljer belöningssystem ofta inte 
individer utan bara prestationer.  

Vi förespråkar därför motivation till de anställda vid implementering men även efter denna 
som bygger på feedback kring de strategiska aktiviteterna. Sörmlands Sparbanks arbetssätt 
med motivation är ett effektfullt arbete för att motivationen består av både självuppfyllelse 
och monetära belöningar. Den viktigaste delen för självuppfyllelsen återfinns i den 
kontinuerliga uppföljning av resultaten. Den bidrar inte enbart till att de anställda vet att de 
gjort bra eller mindre bra ifrån sig utan det kan resultera i att de får motivation och stöd till att 
förbättra sig inför nästa uppföljningstillfälle. Den närmaste chefen fungerar därför mer som en 
coach som stödjer arbetet och kan stötta individer extra mycket när de behöver det. I intervjun 
med Blom påvisade hon att fallföretaget uppmärksammar goda prestationer och aktiviteter 
och de premieras inte enbart genom monetära belöningar utan prestationen får återkoppling 
som lyfts fram individuellt eller i grupp.  

5.1.5 Uppföljning 
Utvärderingsarbetet bör innefatta både en uppföljning och kontroll av såväl strategier som 
specifika mål. Det strategiska arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt, men eftersom 
strategierna grundas på ett stort förarbete i form av en omfattande omvärlds- och 
företagsanalys, uppger företaget att de sällan har valt fel huvudområden enligt Berghagen. 
Däremot kan huvudområdena omfattas av delaktiviteter som inte presterat ett önskvärt 
resultat vilket medför att dessa omstruktureras för att målen ska kunna uppnås. I företaget 
sker arbetet med detta i samverkan mellan flera olika avdelningar för ett framtagande av det 
bästa alternativet för en ny aktivitet. Arbetet påvisar att företaget aktivt agerar vid avvikelser 
och reagerar på såväl stora som små avsteg från den initiala planen. Vi ser detta som en styrka 
i det strategiska arbetet därför att det bevisar att företaget har en flexibel attityd gentemot det 
egna arbetet men också av de krafter som påverkar företaget från ett externt perspektiv.  
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Roos et al. (2004) menar att prestationsmätning ska ske på både gruppnivå och individnivå. 
Det arbetssättet syns tydligt i fallföretaget eftersom de har mål för hela organisationen, varje 
arbetsgrupp och individanpassade budgetar som bidrar till att huvudmålen uppnås. 
Måluppfyllelsen styrs som tidigare påvisats av sifferresultat och är därmed enkla att följa upp. 
Styrkan i uppföljningen ligger i dialogen som sker mellan medarbetare och chef därför att 
samma personer har en diskussion kring arbetet. Detta stärker även möjligheten till att 
medarbetarna får den hjälp de behöver om stora avvikelser uppkommer. Dessutom finns en 
fördel i att mätning sker på individnivå, då målarbetet fungerar som en motivationsfaktor för 
arbetsdagen samtidigt som gruppmålen indikerar att ett teamwork är viktigt och att 
gruppmålsättningar bör vara lika viktiga som de individuella. Uppföljningen som sker är även 
en stark motivationsfaktor för målarbetets viktigaste beståndsdel vilket är att medarbetarna 
vet hur det går. Utan den typen av feedback tror vi inte att medarbetarna skulle se någon 
anledning till att prestera goda resultat. Dessutom förankras inte målarbetet utan en 
uppföljning varpå vi vill påvisa att målarbete och uppföljning måste vara en iterativ process 
för att arbetet ska vara värdeskapande.  

Uppföljning medför även att fel kan upptäckas tidigt vilket både den teoretiska modellen och 
Lindgren påvisar. Detta är den främsta fördelen med mål och uppföljningsarbetet för att man 
inte väntar för länge med att agera kring avvikelser. Skulle ett sådant arbete ske skulle 
troligtvis fler mål misslyckas än vad som skett i fallföretaget ur ett historiskt perspektiv. 
Förutom detta medför den ökade fokuseringen kring målavvikelsen att medarbetarna inser 
vikten av att arbeta med alla mål och inte enbart fokusera på vissa. Däremot kan kontinuerlig 
uppföljning skapa ökad stress hos medarbetarna för att tätare uppföljning kräver att de hela 
tiden har goda resultat att redovisa.   

Mätning ska även ske av hur verksamheten uppfattas från ett externt perspektiv. Det är därför 
viktigt att välja en målgrupp som har stor påverkan på företaget och Samuelsson (2001) 
förespråka kundundersökningar för att mäta kundens syn på företag. Detta arbete sker aktivt i 
fallföretaget genom att de mäter kundnöjdheten som de även har kopplat till sitt 
belöningssystem. Detta medför att det är viktigt att inte enbart uppfylla målen i den 
individuella budgeten utan även att medarbetarna säkerställer att kunden fått den hjälp och det 
bemötande som den förväntar sig. Mätningen lyfter således fram hur viktigt interaktionen 
mellan företaget och kunden är och hur alla anställda påverkar kundens syn på företaget.  

En jämförelse med konkurrenterna är också central i uppföljningen för att medarbetarna ska 
ha förståelse för hur deras resultat ser ut i jämförelse med liknande organisationer. Detta sker i 
fallföretaget genom benchmarking med andra Sparbanker. Vi ser valet av benchmarking 
företag som positivt för att jämförelsen sker med en liknande organisation som även de agerar 
på avgränsade marknader. Som även fallföretaget presenterat så är inte en benchmarking 
aktuell med storbankerna på grund av deras organisationsstruktur. Nyckeltalen som jämförs 
indikerar hur väl företaget presterar samtidigt som medarbetarna involveras i processen för att 
även denna mätningsvariabel är kopplad till belöningssystemet. Kopplingen till 
belöningssystemet som sker genom mål, kundnöjdhet och benchmarking bidrar till att 
företaget får en heltäckande uppföljning. Det genererar att allt som händer i det dagliga 
arbetet är viktigt och att det kan resultera i en gemensam belöning för alla anställda utöver 
den feedback de får.  

Det kösystem som företaget har investerat i har gjort stor skillnad i uppföljningsarbetet men 
även i en effektivisering av beläggningen. Det är viktigt, vilket i affärsidén påvisas vara en 
utmaning i form av att företaget anger att de arbetar för att eliminera en lång väntan för 
kunden genom att definiera att de ska vara snabba. Kartläggningen av väntetider och 
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ärendetider ser vi som en stark fördel hos företaget för att det lyfter fram eventuella 
problemområden på den operativa nivån. Förutom detta är kösystemet kopplat till individnivå 
och tillåter därmed den närmaste chefen att följa varje individs arbetsrutiner. Detta är viktigt 
för att man då kan jämföra olika individers arbetssätt och därmed hjälpa till och utveckla 
kompetenser.  

5.2 Framgångsfaktor  

Studien har påvisat att kommunikation är en framgångsfaktor för att företag ska lyckas med 
implementering av strategier. Bakgrunden till detta lyftes fram av Lindgren då han påpekade 
att strategier inte behöver formuleras enkelt, utan de behöver en stark kommunikation för att 
kunna genomföras. Kommunikation är värdeskapande för att det ger en tydlig och klar bild 
över vad det strategiska arbetet inbegriper. Dessutom hjälper kommunikation till att skapa 
engagemang och gemensam syn hos alla anställda skapas. Det spelar därför ingen roll vem 
som skapar och utformar en strategi, det viktiga är att den kommuniceras på rätt sätt så att alla 
ser sin roll i organisationen och i det strategiska arbetet. Dock anser de anställda att det är 
mindre viktigt att ha en klar bild över sitt uppdrag i företaget (20 % i viktighet). Eftersom 
åtgärderna väljs ut från viktighetsresultaten tror vi att medarbetarna anser att det finns 
viktigare områden att förbättra, eftersom resultatet inte visar om de har en klar bild eller inte 
utan vad som anses viktigt. Vi vill även lyfta fram den dialog som sker mellan affärsledning, 
chefer och medarbetare i målarbetet. Det mest framstående resultatet medarbetarenkäten visar 
är att 77 % uppger att den närmaste chefen måste ha en rak, ärlig och öppen kommunikation. 
Detta indikerar att kommunikation mellan medarbetare och chef är den viktigaste faktorn för 
att de ska trivas på sin arbetsplats och det är de viktigaste kommunikativa verktygen för att 
förankra strategier. 

När fallföretaget kommunicerar kring den strategiska kartan involveras alla i form av 
aktiviteter och utformning av gruppmål och individuella mål. Den kommunikation som sker i 
dessa processer tydliggör hur arbetet ska utformas men också de målsättningar som företaget 
har, samtidigt som individens påverkan uppmärksammas. Dialoger ger även en möjlighet till 
att åsikter, erfarenhet och kunskap utbyts. Detta blir centralt för företag för att de ska kunna 
växa med sina anställda och att de anställda kan växa med företaget. I medarbetarenkäten 
visas att 33 % anser att det viktigt att de får vara delaktiga när målen sätts. Resultatet är 
godtagbart, men att delaktigheten bör vara högre med tanke på hur aktivt företaget agerar för 
att skapa en delaktighet i målprocessen. Dock indikerar resultatet att det finns viktigare 
påverkansfaktorer för att de anställda ska vara nöjda med sin arbetssituation. 

Uppföljningen av resultat och det motivationsarbete som finns i organisationer ses även som 
ett kommunikativt verktyg. Återkoppling bygger på utvärdering men möjliggör även 
vägledning och stöd från såväl ledning som chefer och medarbetare i och utanför den egna 
arbetsgruppen. Kommunikation ska motivera vid förändring därför att den hjälper till att 
tydliggöra den initiala syn som en strategi har och strategier handlar om anpassning till nya 
förhållanden såväl internt som externt. Lyckas företag även använda sig av anpassad 
informationsöverföring så att alla i en organisation får den tid och uppmärksamhet de kräver 
vid förändring så syns inga hinder vad gäller varken utformning eller implementering av 
strategier, hur revolutionerande de än kan vara för företag och dess anställda.  



30 

 

För att kommunikationen ska fungera inom organisationen spelar ledarskapet en central roll. 
Ledarskapet på den operativa nivån utgörs av första linjens chefer är avgörande för en lyckad 
strategiimplementering. Bakomliggande faktorer till detta påstående är att strategiarbetet först 
utarbetas som en ledningssyn vilket sedan första linjens chefer måste förankra och 
implementera i sin arbetsgrupp. För att göra detta har det visats i fallföretaget att 
medarbetarna engageras i såväl målaktiviteter och som i framtagande av individuella mål.  

Framtagandet av en personlig budget sker i samverkan med den närmaste chefen vilket bidrar 
till att medarbetarna inte står ensamma vid varken utformandet eller den kommande 
förändringen i arbetsuppgifter. Detta påvisar återigen att delaktigheten måste anses viktigare 
för de anställda än vad resultatet på 33 % indikerar, så att de får insikten om hur viktig deras 
egen påverkan är på sin arbetssituation. Budgeten är sedermera anpassad efter individuella 
förutsättningar vilket ger målarbetet ett mervärde tillsammans med att utformningen sker i 
interaktion mellan medarbetare och chef. Det är i interaktionen som förankringen av mål 
skapas. Förankringen bygger på att individer får känna delaktighet och att kommunikationen 
fungerar väl. Dessutom måste kommunikationen skapa en klar bild av de mål som utformas 
för både arbetsgruppen och de enskilda individerna. Trots detta visar 
medarbetarundersökningen att de anställda inte anser att det är viktigt att ha en klar bild av 
gruppmål (18 %) och individuella mål (12 %).   

Målen skapar sedan gruppmål som ackumuleras till företagets gemensamma mål vilket gör att 
varje individ bidrar till huvudmålen. Det ger en delaktighet i hela organisationens resultat och 
framtas genom egen påverkan. Dialogen kring mål menar vi utgör en fördel för att det bidrar 
till medarbetarnas medvetenhet om att de inte står ensamma i processen. Målen tar sedan stöd 
i det uppföljningsarbete som sker vilket gör det till en avgörande iterativ process som vi ser 
som en värdeskapande aktivitet. Det är därför viktigt att medarbetarna följer upp och 
utvärderar resultat tillsammans med sin närmaste chef, för att det viktiga är att uppföljningen 
ger kontinuitet. Rapporteringen till samma person bidrar därför inte till förvirring tillsammans 
med att ett tätt samarbete skapas mellan chef och medarbetare och de tillsammans kan därför i 
ett tidigt stadium uppmärksamma avvikelser och skapa åtgärdsaktiviteter. Trots detta anser de 
anställda att den kontinuerliga uppföljningen av insatser och resultat är relativt oviktig, vilket 
påvisades i medarbetarenkäten där påståendet tillskrevs 18 % i viktighet. Resultatet visar på 
att de anställda värdesätter en annan typ av återkoppling som eventuellt handlar om feedback 
på andra arbetsuppgifter än de som kopplas till målen.  

Återkopplingen är i sin tur en motivationsfaktor för att chefen kan erbjuda hjälp och stöd för 
att arbetet ska kunna förbättras. Motivation är därför avgörande för att medarbetarna ska 
kunna presterar företagets önskvärda resultat genom att uppnå målen. Motivation måste ske i 
form av feedback på dagliga arbetsuppgifter som inte är kopplade till målen för att även dessa 
ska prioriteras, men feedback på måluppfyllelsen är mycket viktig. De mjuka aspekterna av 
motivation kan kompletteras med monetära belöningar för att alla individer i en organisation 
är olika och kräver olika sorters bekräftelse. Fallföretaget har ett väl utformat 
belöningssystem men värdesätter också icke-monetär motivation vilket gör att vi kan dra 
denna slutsats.  
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Första linjens chefer har i uppgift att engagera medarbetarna inför förändringar och vi ser 
engagemang som en central aspekt i implementeringssammanhang. Utan engagemang 
kommer inte målsättningarna att nås. Det blir därför viktigt för ledaren att skapa en 
gruppkänsla och vi-känsla för att säkerställa att de anställda inte enbart ser till sitt eget bästa 
utan även till gruppens bästa. Detta kommer att reflektera tillbaka på företagets önskvärda 
resultat vad gäller strategier. Teamwork underlättar även mottagandet av de förändringar som 
strategier medför och om en fokusering sker kring dessa aspekter kommer ledningens syn att 
lyckas i den praktiska verklighet som den operativa nivån i ett företag möter. 

Sammanfattningsvis kan visas att den teoretiska modell som ligger till grund för studien i stort 
överensstämmer med fallföretagets arbete. Däremot visas att målformuleringen utgör en stor 
del av strategiarbetet vilket inte till fullo motsvarar vad teorin beskriver. Dessutom visar den 
empiriska studien att ledarskap är centralt vid strategier, någonting som inte lyfts fram som en 
nyckelfaktor i teorin. Teorin påvisar kommunikationens påverkan vid strategiimplementering 
vilket även vi har funnit i den empiriska undersökningen som genomförts. Kommunikationen 
utgör framgångsfaktorn vid strategiimplementeringar, där ledarskapets kommunikativa 
förmåga blir avgörande.   
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6. Slutsats  
Syftet med uppsatsen har varit att jämföra en teoretisk modell av strategiprocessen med den 
praktiska verkligheten i ett fallföretag. Jämförelsen utgjorde sedan ett verktyg för att 
identifiera framgångsfaktorer som studien påvisat krävs för att strategiimplementeringar ska 
lyckas. Den teoretiska och empiriska jämförelsen av strategiprocessen i denna studie visar att 
arbetet i fallföretaget i stort överensstämmer med den teoribildning som finns för 
strategiprocesser. Detta syns i att affärsidén ska besvara vad en organisations syfte är, vilket i 
fallföretagets fall handlar om att bemöta två utmaningar. För att möjliggöra att dessa 
utmaningar bemöts korrekt genomförs en omfattande omvärldsanalys där det i studien visats 
att de främsta verktygen är en branschanalys, konkurrens- och kundanalys. Teorin och 
empirin överensstämmer även genom påvisa att benchmarking är ett bra verktyg för att 
kartlägga konkurrenterna och den egna positionen på marknaden. Studien har även visat att 
omvärldsanalyser är viktiga för att förutse det framtida förhållandet för företag samtidigt som 
svagheter omvandlas till styrkor. Detta visar fallföretagets arbete med omvärldsanalyser som 
frambringar förbättringsområden där svagheter anses föreligga.  

Teorin uppger att företagsanalyser kartlägger styrkor och svagheter. Detta överensstämmer 
helt med den empiriska undersökningen som visar hur företaget definierar sina styrkor i form 
av konkurrensfördelar. Företaget uppmärksammar även svagheter som finns och agerar 
därmed aktivt för att förändra dessa. Precis som i teoribildningen fortsätter arbetet efter 
omvärlds- och företagsanalysen med målformulering. Till skillnad från teorin så har 
målformuleringen identifierats som den starkaste delen i strategiprocessen hos fallföretaget, 
med anledning av det omfattande arbete som sker gällande framtagande av mål och att alla 
anställda involveras i målutformningen. Till skillnad från teorin som inte särskiljer de olika 
strategiska aktiviteternas vikt i processen påvisas i studien att det är nödvändigt för att 
återfinna företags strategiska styrkor.  

Till skillnad från teorin påvisas även i studien att strategiformuleringen förutsätter en stark 
kommunikation. Teoretiskt anges att strategier ska hållas enkelt formulerade vilket motsätts i 
den empiriska studien där det framgår att en väl fungerande kommunikation möjliggör en 
implementering av vilken strategiutformning som helst. Den teori som presenterats lyfter 
dock inte fram kommunikation som en nyckelfaktor för att formulera en strategi, däremot 
påvisas teoretisk att strategier ska fungera direkt vid implementering vilket kommunikationen 
möjliggör. Kommunikation blir således en nyckelfaktor för både utformning och 
implementering av strategier. Kommunikationen bidrar även till att de anställda får 
återkoppling på det arbete de utför. Återkopplingen har därför identifierats som en 
motiverande faktor för medarbetare. Uppföljningen spelar även en central roll därför att 
avvikelser tidigt kan uppmärksammas. Studien visar även att kontinuerlig uppföljning bidrar 
till att företaget ofta når sina målsättningar och påvisar därmed att förarbetet i form av 
omvärldsanalys, målformulering, strategiformulering och implementering har gjorts på 
korrekt sätt.  
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Ovanstående resonemang visar att den teoretiska och empiriska jämförelsen ledde till att den 
framgångsfaktor som blev identifierbar var kommunikation. Detta visar studien genom 
ledarskapets centrala roll i målutformningen och dess ansvar att översätta ledningssynen. Utan 
väl fungerande kommunikation skulle dessa aktiviteter ej fungera enlig de planer som 
utarbetas och en förankring av ledningssynen eller målsättningarna för företaget skulle ej 
kunna ske. Att kommunikation är en framgångsfaktor styrks i medarbetarenkäten där det 
viktigaste anses vara att den närmaste chefen har en rak, ärlig och öppen kommunikation. 
Slutsatser som kan presenteras är därmed att ledarskapets viktigaste redskap är 
kommunikation och det är den som länkar samman samtliga i organisationen så att de arbetar 
för att nå målsättningarna.   

Alternativ Strategiprocessmodell  

 

 
Figur 4. Egen utformning av en strategiprocessmodell. 

För att visa vad studien har kommit fram till har vi valt att sammanställa en egen 
strategiprocessmodell. Det vi vill påvisa är att samtliga delar som ingår i den teoretiska 
modellen som ligger till grund för studien (se Figur 1) även återfinns i vår modell, förutom 
strategiformulering då vi valt att integrera detta med målformulering för att strategin 
definieras i målutformningen. Dessutom har feedback och kontroll kommit att kallas 
uppföljning i modellen. Det visas i modellen att målformuleringen bygger på affärsidé, en 
företagsanalys och en omvärldsanalys. Det vi valt att lyfta fram är att målformulering är det 
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som återspeglas i hela strategiprocessen, medan Kotler och Keller (2006) hävdar att företagets 
affärsidé ska vara synlig genom alla delaktiviteter. Efter fastställandet av mål fortsätter arbetet 
med att implementera strategin. Ledarskap och kommunikation är i denna del av processen 
avgörande. Som visas i modellen (Figur 5) tar ledarskapet stöd i kommunikativa medel såsom 
motivation och feedback för att kunna förankra en strategi. Dessutom ser vi utformandet av 
mål som en viktig dialog mellan medarbetare och chef. Förutom detta spelar ledarskapet en 
central roll för uppföljningen där vi vill mena att ledarskapet ansvarar för utformning av mål 
men även uppföljningen, vilket gör det till en iterativ process mellan medarbetare och chef. Vi 
lyfter därför fram ledarskapet som avgörande för strategiska processer och för ett fungerande 
ledarskap krävs framgångsfaktorn kommunikation.  

Avslutande Reflektioner (kritik) 

I början av vårt arbete med uppsatsen var tanken att utgå ifrån ett ledningsperspektiv, vilket 
under studiens gång fick ändras, då vi valde att ta del av fallföretagets enkätundersökning. Då 
vi ej fick möjlighet att genomföra en egen enkätundersökning valde vi att använda oss av 
fallföretagets egen enkätundersökning, vilket medförde att vi fick arbeta med ett svårtolkat 
material. Även om vi hade formulerat liknade frågor till de anställda hade uppställningen av 
frågorna varit annorlunda arrangerat, då vi ej hade kategoriserat dem i viktighet, vilket var ett 
av skälen varför materialet blev svårtolkat för såväl oss som för våra opponenter. 

Förslag till Vidare forskning 

Då studien enbart använt sig av en medarbetarenkät som företaget själva utformat föreslår vi 
att en studie kan genomföras där man mäter skillnaden i synsättet av den strategiska processen 
mellan ledningen och den operativa verksamheten, för att se om de uppfattar arbetet på 
samma sätt. Vi förelår även att vidare forskning kan ske inom ämnet målstyrning och vilka 
effekter det får i organisationer, eftersom studien påvisat att det finns både fördelar och 
nackdelar med hur företag arbetar med mål. Vi ser det även intressant om studier kan 
genomföras där man undersöker hur motivation kan vara en bidragande faktor för att 
strategier lyckas. Kommunikation har även påvisats vara viktig vid strategiimplementeringar 
därför menar vi att fler studier kan genomföras där man kartlägger vilka 
kommunikationsfaktorer som är viktigast vid strategi arbeten. 
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Bilaga 1 Intervju VD & Chefscontroller 

 
Intervjuunderlag  Joacim Lindgren (Verkställande direktör) 

  Mats Berghagen (Chefscontroller) 

 

Intervjufrågor 

Intervjun inleddes med att intervjupersonerna fick tala fritt om företagets strategiska 
arbete. 
 
Här framkom de största byggstenarna inom det strategiska arbetet, vilka områden som 
vägs in vid omvärldsanalysen och hur huvudmålsområdena framarbetas. Dessutom 
presenterades nyckelfaktorerna till en lyckad implementering och hur medarbetarna 
engageras i det strategiska arbetet. 

 
Affärsidé 
 

• Hur ser er affärsidé ut? 
 
Vi ville veta vilken grundsten företaget arbetade utifrån främst för att kunna se om den 
genomsyrar strategiarbetet som den teoretiska modell vi valt att använda påvisar att 
den ska göra.  

 
Omvärldsanalys och företagsanalys 
 

• Hur genomförs omvärldsanalysen för att ta fram nya huvudmål? Används en modell? 
 
Syftet med frågan var att få en insikt i hur hela omvärldsanalysen genomförs och om 
företaget tar hjälp av en modell för att analysera informationen. 
 

• Vad anser ni är företagets starkaste konkurrenskrafter? 
 
Här eftersökte vi svar för att kunna genomföra en kartläggning av företagets 
möjligheter och hot, samt styrkor och svagheter. 
 

• Finns det några svagheter i att vara en lokal bank? 
 
Frågan berörde det faktum att banken enbart verkar på fem orter och det kan vara en 
svaghet för företaget i jämförelse med större konkurrenter. 
 

• Använder ni er av någon form av benchmarking? 
 
Förhoppningen var att frågan skulle lyfta fram om man jämför sig med sina 
konkurrenter på ett strukturerat sätt och om man genomför en intern benchmarking 
mellan avdelningarna.  
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• Vilka anser ni är de viktigaste resurserna i företaget? 
 
Vi ville undersöka intervjupersonernas syn på resursbegreppet och vilka resurser som 
är viktigast och mest användbara för dem. 

 
Målformulering 
 

• Involveras medarbetarna i målformuleringen? 
 
Vi syftade till att undersöka hur mycket medarbetarna involveras i framtagandet av 
mål och hur stor möjlighet de har att påverka mål i allmänhet.  
 

• Vilka fastställer målen? 
 
Vi ville se vem/vilka som har det övergripande ansvaret för målformuleringen.  
 

• Kompletteras huvudmålen med delmål? 
 
Förhoppningen var att se om delaktiviteter var en väg för att uppnå de övergripande 
målen.  

 
Strategiformulering  
 

• Hur formulerar ni er strategi? 
 
Vi ville få en överblick över hur strategiutformningen ser ut.  
 

• Påverkar samarbetet med Swedbank er strategiformulering? 
 
Syftet var att se om Swedbank påverkar strategivalet hos företaget och i så fall hur. 
 

Implementering 
 

• Hur motiveras medarbetarna inför bytet? 
 
Vi ville se hur medarbetarna förbereddes inför arbetet med nya mål.  
 

• Behöver medarbetarna utbildas för att en ny strategi ska kunna genomföras? 
 
Svaret på frågan skulle hjälpa oss att se hur väl medarbetarna förbereds för 
förändringen och om kompetensnivån för de strategier som formuleras är på en 
acceptabel nivå. 
 

Feedback och kontroll 
 

• Vem/Vilka ansvarar för den huvudsakliga uppföljningen av mål och strategi? 
 
Kontroll utgör en viktig del i strategiarbetet och vi ville veta vilka som sköter 
uppföljning och kontroll.  
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• Hur tidigt i processen försöker ni uppmärksamma avvikelser och hur tar ni fram 
åtgärder för dem? 
 
Vi ville veta hur företagets kontroll såg ut och hur och vilka som ansvarade för att ta 
fram lösningsförslag när avvikelser uppkommer från målaktiviteterna.  
 

• Krävs det många nyinvesteringar när huvudmålen förändras? 
 
Vi ville se om målbyten var en kostsam aktivitet och vilken typ av investeringar som 
krävs för att stödja strategierna man arbetar med. 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Bilaga 2 Intervju Ställföreträdande Chef kundtjänst 

Intervjuunderlag Jessica Blom (Ställföreträdande chef kundtjänst) 
 
Intervjufrågor 

Frågorna syftar till att undersöka en mellanchefs syn på det startegiska arbetet, men 
främst på implementeringsprocessen och hur ledningssynen förmedlas på operativ 
nivå till medarbetarna.  

• Hur agerar du för att förmedla affärsledningens syn (Strategin) till medarbetarna i din 
grupp?  
 
Syftet var att se hur ledningssynen på strategin implementerades.  

• Vilket stöd är strategin och målen i det dagliga arbetet?  
 
Med frågan eftersöktes svar för att se om målen var ett stöd i den dagliga 
verksamheten. 

• Hur motiverar du varje enskild medarbetare för att de ska kunna uppnå sina 
individuella/gruppmål? 
 
Vi ville hitta andra motivationsfaktorer än finansiell belöning.  

• Ser du någon problematik med målstyrningen? Vilka fördelar finns? 
 
Frågan syftade till att lyfta fram en eventuell problematik med målstyrning.  

• Vad anser du är mest problematiskt med en strategiimplementering för dig och i din 
grupp? Vilka hinder och vilka möjligheter finns? 
 
Strategin är ju inledningsvis en form av vision och när den senare ska 
operationaliseras tror vi inte att detta sker problemfritt. Därför ville vi med frågan se 
hur implementeringen sker långt ner i organisationens hierarki.  

• Hur viktig anser du att uppföljningen är? Vilka fördelar leder den löpande 
måluppföljningen till? 
 
Vi ville se om en mellanchefs syn överensstämde med lednigens syn på uppföljningen.  

• Kan du beskriva hur företagskulturen på Sörmlands Sparbank uttrycks och upplevs? 
Är den en styrka? 
 
Företagskulturen kan ses som någonting som underlättar en implementering och 
därför ville vi kartlägga hur den ser ut i fallföretaget.  

• Vilka framgångsfaktorer anser du leder till att en strategi lyckas på operativ nivå? 
 
Vi ville se om de framgångsfaktorer vi identifierat överensstämde med mellanchefens 
syn.  
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Bilaga 3 Organisationsschema 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Bilaga 4 Medarbetarenkät   

I nedanstående text redovisas alla frågor som ställs till medarbetarna i företagets 
enkätundersökning.   

Min arbetssituation   
   
Fråga: Viktighet   Urval 
Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv 68% 208 (208) 
Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter 34% 208 (208) 
Jag trivs på min arbetsplats 86% 208 (208) 
Jag är nöjd med min delaktighet i de beslut som rör mitt arbete 16% 208 (208) 
Jag tycker att jag själv kan påverka saker som rör min arbetssituation 41% 208 (208) 
Jag har stor frihet till att ta självständiga initiativ 33% 208 (208) 
Jag har en klar bild av mitt uppdrag i Sörmlands Sparbank     
(Mina arbetsuppgifter, mål och ansvar) 20% 208 (208) 
Målen för mitt arbete är klart uttalade 12% 208 (208) 
Jag får det stöd jag behöver för att professionellt kunna utföra mina     
arbetsuppgifter 36% 208 (208) 
Jag känner att jag utvecklas i min nuvarande roll 55% 208 (208) 
   
Min närmaste chef   
   
Fråga: Viktighet Urval 
Min närmaste chef känner väl till min arbetssituation     
(t ex arbetsuppgifter och arbetsbelastning) 57% 206 (208) 
Min närmaste chef ger konstruktiv återkoppling på mitt arbete 49% 206 (208) 
Mitt utvecklingskontrakt har en tydlig koppling till det koncept     
jag arbetar inom 7% 206 (208) 
Min närmaste chef är lyhörd för idéer och synpunkter från mig 48% 206 (208) 
Min närmaste chef följer kontinuerligt upp mina insatser och resultat 18% 206 (208) 
Min närmaste chef har en rak, öppen och ärlig kommunikation 77% 206 (208) 
Jag känner mig delaktig när mina mål sätts 33% 206 (208) 
Våra koncept är till stor hjälp i mitt dagliga arbete 6% 206 (208) 
Min närmaste chef finns tillgänglig tillräckligt snabbt när jag behöver stöd 53% 206 (208) 
Jag får beröm/uppskattning av min närmaste chef då jag gjort      
en bra prestation 50% 206 (208) 
   
Intern samverkan   
   
Fråga: Viktighet Urval 
Mina kollegor arbetar mycket aktivt för att nå sina mål 16% 206 (208) 
Jag har en klar bild av de mål som min grupp har 18% 206 (208) 
Intresset är stort i min grupp att diskutera idéer och förslag till förändringar 36% 206 (208) 
Våra gemensamma möten känns meningsfulla och fyller sitt syfte 41% 206 (208) 
Inom vår grupp kan man säga sin åsikt även om chefen är av 53% 206 (208) 
en annan mening     
Jag tycker att vi i vår grupp lever efter Sörmlands Sparbanks värderingar 21% 206 (208) 
Inom vår grupp fungerar kompetensöverföring mellan medarbetare      
på ett bra sätt 56% 206 (208) 
Vi har ett bra samarbete i min arbetsgrupp 71% 206 (208) 
I vår grupp respekteras alla lika 52% 206 (208) 
Samarbetet mellan olika grupper fungerar bra inom Sörmlands Sparbank 34% 206 (208) 
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Hela företaget/organisationen   
   
Fråga: Viktighet Urval 
Jag anser att Sörmlands Sparbanks värderingar är tydliga 24% 206 (208) 
Jag tror att Sörmlands Sparbank framöver kan erbjuda      
bra utvecklingsmöjligheter 51% 206 (208) 
Kontakten mellan affärsledning och anställda är tillräcklig 37% 206 (208) 
Jag är stolt över att arbeta på Sörmlands Sparbank 48% 206 (208) 
Jag känner delaktighet i företagets mål 32% 206 (208) 
Jag har förtroende för affärsledningen 54% 206 (208) 
Jag upplever att våra chefer har gemensam syn på Sörmlands Sparbanks     
visioner och mål 19% 206 (208) 
Jag har en bra bild över vad Sörmlands Sparbank står för och     
vart vi är på väg i framtiden 33% 206 (208) 
Sörmlands Sparbank gör ett utmärkt jobb när det gäller att hålla de anställda     
informerade om sådant som rör oss 43% 206 (208) 
Det finns en stark företagskultur och "vi-känsla" i Sörmlands Sparbank 60% 206 (208) 
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Bilaga 5 Rekommendationer till Sörmlands Sparbank 

Den målstyrning som tillämpas i fallföretaget har vi utsett till den starkaste delen i deras 
strategiska arbete. Dock föreligger vissa problemområden som kan behöva justeras inför 
kommande strategier. Vi har därför valt att kortfattat presentera förbättringsområden företaget 
kan ha användning av.  

Målstyrningens mest problematiska område är att den positiva inställningen till mål ter sig 
vara mycket god högt upp i hierarkin och sämre längre ner i organisationen. I 
medarbetarenkäten ges delaktigheten i målutformningen ett godtagbart resultat dock ses 
målen av de anställda som tämligen oviktigt. Vi menar därför att en starkare förankring av 
målarbetets fördelar måste ske och att en framtida fokusering på aktiviteter som gör att 
målstyrning förankras som en självutvecklande process hos de anställda är centralt.  

Konceptets grundidé är mycket bra för att den bidrar till en inre effektivitet hos företaget som 
är fördelaktig får såväl kunder som de anställda. Dock påvisas i medarbetarenkäten att 
Konceptet inte är ett stöd i det dagliga arbetet vilket behöver åtgärdas. Orsakerna till detta är 
eventuellt att de som utformat mallen inte belyst dess fördelar eller fördelarna som 
dokumentet innehar inte tydliggjorts. Därför är en revidering av konceptet nödvändig där de 
anställda involveras ytterligare. För att framta ett nytt dokument bör företaget börja med att 
låta de anställda ge feedback på det initiala konceptet vilket kan ge en kartläggning av dess 
problematik. Sedan anser vi att det ska utvecklas ytterligare med hjälp av de anställda och 
som en intern aktivitet. Därför är konsulter eller annan typ av hjälp är inte nödvändig eftersom 
en förankring av konceptets fördelar lyckas om man involverar de anställda mer. En nackdel 
med konsulter skulle därför vara att de ser företaget från ett externt perspektiv och inte från ett 
internt och förbiser därmed eventuellt det som är inbyggt i företagskulturen.   

Eftersom kommunikation lyfts fram som en framgångsfaktor är det viktigt att strategin 
kommuniceras muntligt och inte för mycket i skrift. Företaget ter sig ha ett välutvecklat 
intranät, vi ser dock svagheter i att det kan användas till allt för mycket som ett 
kommunikativt verktyg. Om mycket kommuniceras via intranätet är det inte säkert att alla får 
den information som är viktig förmedlad till sig. Vi förespråkar därmed att information som 
är av stor vikt alltid sker i interaktion mellan medarbetare och chef.  

I den modell av en strategiprocess som vi själva valt att utveckla (Figur 5) tydliggörs de 
styrkor som finns inom strategier. Ledarskapet måste därför hela tiden genomgå en 
självutvärdering genom att första linjens chefer får en feedback från sina medarbetare, utöver 
den återkoppling de får genom medarbetarenkäten. Det är viktigt att de inser sin roll i 
dialogen som förs med medarbetarna och att de fortsätter att hitta nya vägar för att motivera 
till såväl måluppfyllelse som övriga rutinarbetsuppgifter. Ledarskapet medför att 
medarbetarna kan få en positivare inställning till målstyrning om deras närmaste chef även 
ger återkoppling på andra aktiviteter än målaktiviteter. Därför är det viktigt att även lyfta fram 
prestationer som inte enbart reflekterar tillbaka på företagets resultat för att man aldrig ska 
glömma att det är människorna i en organisation som gör den till vad den är.  

Medarbetarenkäten har en svaghet vad gäller viktigheten. Eftersom det är ett krav på att fyra 
frågor väljs ut som viktiga kan viktigheten bidra till ett missvisande resultat. Det bidrar till att 
alla valda frågor tillskrivs samma vikt, vilket eventuellt inte avbildar verkligheten. Därför 
måste viktigheten väljas ut från hela undersökningen och inte inneha krav på ett fast antal 
valda frågor. Dessa resultat kan i stället visa på vad som är viktigast. Eventuell korrigering 
kan även innebära att de anställda får vikta viktigheten.   


