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Abstract      
In a world that runs faster and with constant demands on efficiency, you as a company must 

pay attention to both external and internal forces that affect your business and your results. 
The world is changing and so is the company, you have to listen to changes around the world, 

so you don't miss anything important.   

As a company, you must have the ability to evaluate yourself and your work and see how you 
can customize your work, working methods, staff management, sustainability, finances, etc. 

When you work with evaluation you are attractive to the customers and you will keep the best 

staff at your company. The communication model, which you can take part of in this study, 
will create an effective work with implementations. The process will be more effective and 

the model will make every single step in the process of changing something much easier and 

more effective. A new structure can help the organisation to improve their work, help the 

implementation to be more effective, save time and and keep the costs reduced. 
If you can find a way of implementing changes that works to break down and use in many 

kinds of organizational structures to streamline, we've found a model to make it easier for a 

company to remain competitive in its industry, despite the fact that the outside world requires 
constant change. As a leader for the company you have to find the most effective structure for 

just your company and to make sure that the corporate structure fits the company and the 

employees. 

This study is written in Swedish 
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Sammanfattning 

I en värld som snurrar allt snabbare och med ständiga krav på effektivisering, måste du som 

företag vara uppmärksam på både yttre och inre krafter som påverkar ditt företag och dina 
resultat. Världen är föränderlig och som företag måste ett öra riktas mot marken för att kunna 

lyssna in förändringar i världen runtomkring. Som företag måste du ha förmågan att utvärdera 

dig själv och ditt arbete och se hur du kan anpassa ditt arbete, arbetssätt, personalhantering, 
hållbarhet, ekonomi, osv. för att vara det bästa företaget du kan vara. Dels för att vara 

attraktiv mot kunder och för att locka till dig, och behålla, den bästa personalen. 

Att ta fram en struktur som förbättrar och effektiviserar implementeringen i organisationer 

som lever i ständig förändring kan spara företaget mycket tid, resurser och kostnader. Kan 
man då även hitta ett sätt för implementering som fungerar för att bryta ner och använda i 

många slags organisationsstrukturer för att effektivisera, har vi hittat ett arbetssätt för att 

lättare få ett företag att kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt inom sin bransch trots att 
omvärlden kräver ständig förändring för att hålla sig kvar i spelet. Att som ledare vara 

mottaglig för omvärlden, samt strömningar inom den egna organisationen, är av största vikt 

för att dels hitta en effektiv struktur för arbetet, och dels för att förankra en positiv 

företagskultur. Denna empiriska studie fokuserar på hur strategiskt arbete organiseras på 
eventbolag, vilka faktorer som påverkar strategiarbetet samt hur dessa faktorer påverkar.  
 
 
 

Nyckelord: 
Förändring 

Implementering 

Strategi  
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1 Inledning 
Denna studie handlar om eventbolag i Sverige, där samtliga intervjuobjekt jobbar med korta 

projekt som har en tydlig början och ett tydligt slut. I detta inledande kapitel kommer studien 
att beskriva tidigare forskning inom ämnet strategiimplementering, samt problematiseringen 

kring detta.  

 

1.1 Bakgrund 
Denna studie handlar om organisering och faktorer som påverkar strategiarbetet (formulering, 

implementering och uppföljning) på eventbolag som är fasta organisationer med fast anställd 
personal som jobbar med temporära projekt. Betydelse av både eventbranschen och 

affärsstrategier har blivit allt större under de senaste årtiondena.  

 
Mintzberg (1987) beskriver att strategi är ett ord som härstammar ifrån när man började kriga. 

Det behövs en strategi för att kunna utforma en plan. Man behöver en strategi för hur man ska 

vinna samt en strategi för hur man ska försvara sig. Detta resulterar i att man behöver många 

olika strategier för att kunna genomföra den stora hela strategin - eller planen som det i själva 
verket är. Att vinna såklart, eller i vårt fall - att få strategiimplementering i en organisation att 

fungera. Michlitschs (2000) forskning pekar på att varje organisation behöver en strategi för 

att överleva, en strategi för att vara investerarna till lags och för att vara attraktiv på 
marknaden. Genom att identifiera marknaden, målgruppen och sin egen produkt kan ledaren 

därefter fatta strategiska beslut (Michlitsch, 2000). Även om det är ledningen som fattar 

besluten är det de anställda som sedan ska implementera förändringen i det dagliga, därför är 

ledarens roll mycket viktig i förmedlingen av känsla, vilka resultat som ska nås samt hur det 
ska göras (Michlitsch, 2000). Repetition, information och stöd - det är de aspekterna som 

enligt Michlitsch (2000) behöver följa med genom hela processen, och dessa delar ska vara 

lustfyllda just för att skapa engagemanget hos de anställda.  
 

Organisationens mål måste matcha företagskulturen och engagera medarbetarna för att nå de 
resultat som förväntas (Michlitsch, 2000). Freiling & Fitcher (2010) beskriver hur olika delar 

måste arbetas med separat i implementeringen av en förändring. Delarna de diskuterar är att 

kommunicera information, kommunicera kunskap, utveckla kunskap och utveckla 

lärandeprocessen och samtidigt ta hänsyn till företagskulturen. Freiling & Fitcher (2010) 
skriver om hur företagskultur, det outtalade, är det som för samman de anställda och 

organisationen. Före 1980-talet var företagskultur en av de delar som organisationerna inte 
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tog hänsyn till och de hade inga tankar om vad företagskultur kan göra för en organisation. 

När organisationerna uppmärksammade företagskulturen som en viktig del i strategiarbetet 

och började jobba med denna del, kunde de snabbt se att det var en av de viktigaste delarna 
för en lyckad strategi för organisationen (Freiling & Fitcher 2010). Organisationerna 

upptäckte tids nog att företagskultur har en stor påverkan på organisationsstrategier och 

implementering började de jobba mer aktivt för att skapa en trivsam företagskultur. 
Organisationer började förstå att en process för att bevara och utveckla kompetensen inom 

organisationen är en bra strategisk process att arbeta fram (Freiling & Fitcher 2010).   
 

Litteraturen vi använt i vår forskningsöversikt handlar om helheten kring organisationers 

strategier och inte endast kring just hur eventorganisationer jobbar med strategi. Att jobba 

med strategi i organisationer är enligt West, Ford & Ibrahim (2015) en viktig del i det dagliga 
arbetet eftersom det är en påtaglig del för att kunna slåss på den befintliga marknaden man 

som organisation befinner sig på samt för att kunna ta sig in på nya marknader. Om man som 

organisation inte vet hur en strategiimplementering sker i företaget kan de inte heller växa och 

utvecklas. Strategi är i teorin lätt att ta fram men i praktiken svår att implementera i en 
organisation med en redan fungerande strategi, att kunna förstå hur viktig strategi utformning 

och implementering är - i en värld där allt idag rör sig så fort och där nya strategier måste tas 

in och implementeras mer ofta (West, Ford & Ibrahim 2015). Sammanfattningsvis är 
strategiarbetet en central del i organisationen för konkurrenskraften och anpassningar till 

omvärlden.  

 
1.2 Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka strategiimplementering i eventbranschen, se om det 

finns gemensamma nämnare som är branschspecifika, empiriskt undersöka hur förändrings- 

och strategiarbetet på utvalda eventorganisationer går till, samt koppla detta till relevant 
litteratur inom ämnet. Genom detta undersöka svårigheter och framgångsrika metoder och 

därmed skapa en större förståelse för det interna arbetet inom en eventorganisation.  
 
 

1.3 Forskningsöversikt 
Arbetet med strategi består av fyra processer: omvärldsanalys, strategiformulering, 
strategiimplementering och strategiuppföljning/kontroll (West, Ford & Ibrahim, 2010). Denna 

studie fokuserar på tre delprocesser i strategiarbetet utifrån insamlad information: 

strategiformulering, strategiimplementering och strategiuppföljning/kontroll. Gebczynska 
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(2016) beskriver i sin artikel att den strukturella förändringen måste ske både vertikalt och 

horisontellt för att vara effektiv och att alla delar av företaget berörs av förändringar. 

Minarro�Viseras, Baines & Sweeney (2005) menar på att det är just implementering som ska 
stå i fokus och att strategiutformingen lätt tar över. Att ta fram nya mål, strategier, och 

arbetssätt är lättare än att få hela organisationen att gå åt samma håll och faktiskt genomföra 

förändringen. Misankova & Kocisova (2014) är inne på samma spår och menar på att om det 
inte finns en implementeringsstrategi, är det ingen idé att ens försöka förankra en ny strategi 

eller struktur i en organisation. Organisationer behöver anställda och de anställda behöver 

organisationer, så förklarar Freiling & Fitcher (2010) hur den anställda och organisationen 

behöver varandra för att tillsammans bli starka. Ett nära samarbete i arbetet med strategi där 
båda delar är beroende av varandra är en av de viktigaste sakerna att jobba mot för att vara på 

enad front gentemot övriga branschen. Samarbetet måste baseras på att omvärlden är komplex 

och föränderlig. För att arbetet ska fungera och flyta på måste man ha en tydlig struktur i det 
organisatoriska arbetet (Freiling & Fitcher 2010).   

 

Det ska nämnas att den forskning som gjort bygger på “vanliga” organisationer och inte 

eventorganisationer, detta gör att det finns en kunskapslucka inom ämnet då 
eventorganisationer är både fasta och temporära samtidigt, samt att eventbranschen är relativt 

ny. I många av de artiklar som lästs skriver författarna att ledarpositionen är den viktigaste 

och mest avgörande delen för att strategiförändringar och implementering ska fungera. 
Sonenshein (2010) skriver att företagen måste se till och verkligen förstå hur viktig 

ledarpositionen är vid styrning av företaget, och vad företagets riktning är. Sonenshein (2010) 

skriver att man som ledare måste ge sina anställda de bästa förutsättningar för att vilja 

engagera sig i arbetet och för att vilja vara passionerad kring det man gör. Alla organisationer 
jobbar på olika sätt med strategiförändringar och hur de leder de anställda genom det. 

 

Som tidigare forskningsartiklar i denna studie skriver även Denning (2016) mycket om hur 
viktigt det är att ledaren är en person som ser till de anställdas bästa, att ledaren förstår att det 

är de anställda som genomför själva strategiförändringen eller -implementeringen i slutet och 

att det är de anställda som måste vara lojala. Han skriver också om hur viktigt det är att de 
anställda känner en glädje och ett engagemang inför uppgiften. Kark & Van Dijk (2007) 

skriver i sin artikel att varje situation kring strategiutformning och strategiimplementering är 

komplex och måste hanteras på olika sätt, man måste se varje situations problem för sig självt 

och ta det ur kontexten för att så effektivt som möjligt kunna lösa problemet. De (Kark & Van 
Dijk 2007) nämner även att ledarens motivation måste vara i fokus. Om inte den som leder de 
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anställda mot målen är fokuserad och motiverad, kan organisationen inte uppnå de mål som 

satts upp. Det är viktigt att alla delar följer med och att man aktivt jobbar med alla delar. Både 

före när beslutet fattats, under processen när det genomförs, och efter arbetet på alla olika 
nivåer (Kark & Van Dijk 2007, s. 520). Aviolo (2007) skriver att företagets kultur är 

avgörande för en lyckad implementeringsstrategi, samt att varje individ måste ses för sig. En 

bra ledare som kan ta organisationen genom en strategiimplementering, som Aviolo (2007) 
beskriver, är en person som är positiv och stöttande, och som kan få med sig sina anställda att 

ta risker som de i längden kan vinna på att våga ta. 

Då vi i den här studien kommer att rikta in oss på, och undersöka inom, eventbranschen är det 

också viktigt att använda sig av rätt form av litteratur för att få relevant information för att 
besvara den forskningsfråga vi valt att studera. Då stora företag är beroende av struktur, 

strategi och process kan mindre företag klara sig undan med en enkel struktur (Mintzberg, 

1987). Om vi ser till Subbas (2010) forskning kring ledarskap, visar hens resultat att planering 
är det viktigaste stadiet av utformande av struktur, strategi och arbetssätt. Bra ledare kan 

förutse problem som kan uppstå och är förberedda, medans mindre bra ledare löser problemen 

när de väl uppstått. Det är det som gör att planering är en pågående process - att hela tiden se 

framåt och jobba med riskanalys. Att planera strategi är enkelt och en sak i arbetsprocessen 
som många klarar av att hantera – att genomföra implementering av strategi är desto svårare 

(Lawrence 2006). Precis som Lawrence G. Hrebiniak (2006) menar på att ingen strategi – hur 

bra den än planeras i teorin kommer fungera om ingen vet hur man implementerar strategi. 
När implementeringen ska ske har tiden oftast runnit iväg och själva implementeringen är den 

del i arbetet som får minst tid – den delen som borde få minst tid har fått alldeles för mycket 

tid och är därför väldigt välarbetad, tyvärr hjälper det inte företagen då implementeringen inte 

ges den tid det behöver (Lawrence 2006). Lawrence (2006) beskriver att ledare oftare har en 
bättre teoretisk kunskap kring hur strategin ska tas fram än hur den ska implementeras. 

Dagens ledare får lära sig i teorin om hur man kan arbeta fram ett omfattande strategiarbete, 

att misstag är det som gör att lärdom införskaffas. I dagens mer snabbare och ombytliga värld 
finns det nästan inte tid till misstag och att lära sig av dem, som ledare måste problemen 

kunna ses från början och implementeringen ses gärna lyckas på första försöket. Ett annat 

problem som Lawrence (2006) beskriver är att implementeringen ofta hamnar mellan de olika 
ledarnas arbetsuppgifter – det är oklart vem som ska genomföra implementeringen och vem 

som tar fram strategin.  
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I boken Strategic Marketing kan läsas att (Beer & Eisenstat se West, Ford & Ibrahim 2010 

s.26) har identifierat “six silent killers” som de kallar det. Det innebär olika strategier som 

organisationer kan jobba med, dessa är; ledarskapsstilen, oklar strategi, ineffektivt ledarskap, 

vertikal kommunikation, cross functional coordination och down-the-line leadership. Många 

organisationer använder sig av en av dessa ovan nämnda strategier - på ett sätt så det följer 

deras marknadsstrategi. Dessa sex strategier kan på följande sätt förklaras; ledarskapsstilen 

försvarar sitt sätt att leda organisationernas strategier samtidigt som lärdom tas från de 

misstag som görs och den feedback ledaren får. Oklar strategi-strategin innebär att ledarna 

skapar strategierna tillsammans i en grupp och i skapandeprocessen utbyter de tankar och 

värderingar med de anställda. Ineffektivt ledarskap är när det är en ledare som vet vad som 

ska göras i teorin men som inte kan implementera det praktiskt. Vertikal kommunikation är 

det inom en organisation när det är en öppen dialog mellan alla i organisationen. Cross 

functional coordination är effektivt teamwork som integreras med kunder och produkter. 

Down-the-line leadership är mellanchefer som har potential att utveckla ledarskapsstrategier 

och ett perspektiv som en ledare bör ha för att föra organisationen framåt (West, Ford & 

Ibrahim 2010).  
 
1.4 Problematisering 
Genom forskningsöversikten som skrivits har vi kunnat urskilja att det finns centrala 
delprocesser som skapar ett lyckat förändringsarbete i en organisation. Strategin kräver 

planering, implementeringen behöver ett starkt ledarskap och personalen i organisationen är 

de som genomför förändringen. Kark & Van Dijk (2007) beskriver i sin studie hur viktigt det 
är med strategiutformning, strategiimplementering och strategiuppföljning för organisationer. 

De skriver också om hur komplext arbetet med detta är.  

 

Vår forskningsöversikt har identifierat ett antal faktorer som påverkar det övergripande 
strategiarbetet, dess delprocesser och resultat. Identifierade faktorer som påverkar 

strategiarbetet är; samspel, fokus och tidsavsättning för formulering och implementering av 

strategier, ledarskap, kommunikation och lärande, involvering av medarbetare, relation mellan 
ledning och medarbetare samt företagskultur. Dessa resultat gäller främst andra än 

eventorganisationer som kännetecknas mer av temporära projekt. Därför är det praktiskt och 

forskningsmässigt intressant att undersöka hur strategiarbetet organiseras samt vilka faktorer 

som påverkar strategiarbetet och dess resultat i eventbranschen.  



10 
 

1.5 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera organisering kring strategiskt arbete 
hos företag inom eventbranschen.  Att jämföra hur företag inom eventbranschen jobbar med 

strategi internt i organisationer som till ytan verkar vara kortsiktiga, men som i själva verket 

är organisationer som består och jämföra liknande organisationer inom samma bransch för att 
se om det finns någon skillnad kring hur de jobbar strategiskt. Med denna studie vill vi genom 

tidigare forskning och genom empiriskt insamlat material i form av intervjuer studera 

strategiarbetet och faktorer som påverkar det på eventbolag i en organisation, hur den hanteras 

och hur den arbetas med. Studien vill jämföra intervjusvar från de olika organisationerna och 
undersöka om det finns gemensamma nämnare och vad som skiljer de olika organisationerna 

åt, samt om vissa sätt att arbeta är mer effektiva än andra.  

• Hur organiseras strategiskt arbete på eventbolag? 
• Vilka faktorer påverkar strategiarbetet på eventföretag?  

• Hur påverkar dessa faktorer strategiarbetet i eventbranschen?  
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen behandlar forskning rörande området som formulering, 

implementering och uppföljning av strategin samt faktorer som påverkar dessa processer och 
deras resultat. Att som organisation veta vilka steg som ska tas i ett strukturarbete kan avgöra 

vart organisationen hamnar. Det finns olika sätt att arbeta med strategiarbete i organisationer 

samt hur dessa implementeras och följs upp. 

 
2.1 Strategi och delprocesser i strategiarbetet 
Det strategiska arbetet består av strategiformulering, strategiimplementering och 
uppföljning/kontroll (West, Ford & Ibrahim, 2010). Gebczynska (2016) berättar om olika steg 

som organisationer bör arbeta med före, under och genom en process av förändring eller/och 

implementering. Det första steget Gebczynska (2016) skriver om är att strategin måste 
definieras. För att strategin ska definieras måste stegen bestämmas och de viktigaste 

processerna måste identifieras.  

Mintzberg (1987) skriver att en strategi kan vara generell och en strategi kan vara specifik. 

Det går att definiera strategi som en plan, som ett mönster, som en position, som ett 
perspektiv och som ett knep. I själva verket är det sambandet mellan dessa olika definitioner 

som strategi bildas. Strategi är inte bara ett sätt för organisationer att lära känna sina 

konkurrenter och lära sig kämpa emot dem eller ta sin plats på marknaden, utan det är också 
det som sätter grunden för företagens image vad gäller organisationsstruktur och hur 

organisationen når de uppsatta målen (Mintzberg 1987).  

 
2.2 Planering och formuleringsfaktorer 

Ineffektivt ledarskap och otydlig strategiformulering hänger samman och skapar en otydlighet 

inom organisationen (West, Ford & Ibrahim, 2010). Denna otydlighet skapar inte bara 

osäkerhet kring arbetet, utan kan även ställa olika arbetsgrupper mot varandra när det inte 
finns tydliga riktlinjer för hur företaget ska agera och prioritera (West, Ford & Ibrahim, 2010). 

Dessa delar måste samverka, och denna samverkan väljer West, Ford & Ibrahim (2010) att 

kalla “the quality of direction”.  

Att informera de anställda på ett sätt som de förstår och som skapar ett engagemang hos dem 

är också en av de första och viktigaste punkterna Gebczynska (2016) tar upp. Även West, 

Ford & Ibrahim (2010) poängterar vikten av att inte bara skapa en tydlig formulering av 

strategin, utan också att de anställda måste förstå varför den är framtagen och hur den ska 
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användas. Görs inte detta kommer inte de anställda att kunna fatta beslut på daglig basis som 

stämmer överens med övergripande strategin (West, Ford & Ibrahim, 2010). Detta skapar 

också ett avstånd mellan anställda och ledning och gör att kommunikationen inte flyter varken 
uppåt eller nedåt och kallas “the quality of learning” (West, Ford & Ibrahim, 2010).  

West, Ford & Ibrahim (2010) påpekar att strukturerad strategisk planering är starkt kopplad 

till positiva finansiella resultat och att de flesta företag jobbar systematiskt med 
strategiplanering. Det är dock fortfarande inte helt klart om företag med strukturerat 

strategiformuleringsarbete är mer framgångsrika (West, Ford & Ibrahim 2010). I Strategic 

Marketing (2010) kan vi läsa att det är viktigt att ledningen tar med de anställda i planeringen 

och när strategin utformas. Detta för att när strategibeslut fattas utan de anställda är det lätt att 
strategibesluten blir felaktiga, resultaten blir inte som förväntat och strategin passar inte 

organisationen.  

Gębczyńska (2016) skriver att alla steg måste definieras. Innan en ny strategi implementeras 
måste den utformas och jobbas med tills den känns helt klar. Inom ramen för utformning av 

strategin ska en riskbedömning göras, och om man ska utvärdera behöver alla delar i 

processen utvärderas lika noga. 

En strategi kan vara perfekt utformad i teorin men kan sedan ge ett helt annat utslag i 
praktiken, just därför är förarbetet viktigt (Gębczyńska 2016). Misankova & Kocisova (2014) 

skriver att en strategi som inte passar organisationen är en misslyckad strategi, och att ett 

strategiskt beslut ska spegla företagets visioner och mål, samtidigt som det ska spegla 
företagskulturen och företagets värderingar. En förändring eller ny strategi ska därför 

utvärderas enligt alla aspekter innan det sjösätts. Det Misankova & Kocisova (2014) menar på 

här, och det som även Freiling & Fitcher (2010) hävdar är att organisationen måste stå i fokus 

och att kunskapen som finns i organisationen måste bevaras och utvecklas. Ett företags största 
tillgång är deras medarbetare, och det är de som utför arbetet, genomför förändringar och är 

med och skapar företagskulturen. Vikten bör därför vid beslut om nya förändringar i 

organisationen läggas vid om denna förändring passar medarbetarna. Gör förändringen inte 
det, vilket kan vara fallet, är det av största vikt att kommunicera hur förändringen kommer att 

komma medlemmarna till nytta, så att medlemmarna i organisationen kan ta den till sig och 

känna att förändringen är något som passar dem. Ett sätt är att visa på en förbättrad situation 
gällande arbete, ekonomi, effektivitet, osv (Freiling & Fitcher 2010). 
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2.3 Implementering och implementeringsfaktorer 
Gällande implementering behöver ledning och mellanchefer ha en tydlig konsensus med vad 
som ska göras för att olika delar av företaget inte ska dra åt olika håll, och för att 

mellancheferna ska kunna fatta självständiga beslut som är i företagets bästa intresse (West, 

Ford & Ibrahim, 2010). Denna tydlighet skapar då “the quality of implementation” (West, 
Ford & Ibrahim, 2010). West, Ford och Ibrahim (2010, s. 98) menar att 

strategiimplementering befattas med:  

"Ensuring that chosen strategies are actually put into action. It is the translation of strategy 

into organizational action through organizational structure and design, resource planning, 
and the management of strategic change." 

(West, Ford och Ibrahim 2010, s. 98) 

Precis som Lawrence (2006) skriver att det bästa sättet för ett företag att säkra 
implementeringen är att samma arbetsgrupp som jobbat med att ta fram strategin är samma 

som jobbar med implementeringen av den, vilket ibland kan vara svårt då faktiskt 

implementeringen kräver mycket mer resurser än att ta fram strategiarbetet. Lawrence (2006) 

påstår då att de som tagit fram strategin teoretiskt ska vara en del av gruppen som 
implementerar och att de som jobbat med den teoretiskt då kan ansvara för att lära ut till de 

som inte varit med på den teoretiska delen utan endast på den praktiska. Sonenshein (2010) 

menar på att implementering av en strategi är det viktigaste och svåraste en organisation kan 
göra. En lyckad strategi kan verkligen ge positivt resultat för en organisation samtidigt som en 

misslyckad implementering av strategiplan kan vara slutet för organisationen.  

 
2.3.1 Organisering av strategiimplementering 
Att implementera en strategi i en organisation kräver att alla i organisationen engageras. Det 

är också viktigt att alla som engageras har en klar bild av vad ursprungsstrategin i företaget 

var innan implementeringen för att kunna förstå och jobba med en ny strategi (Gebczynska 
2016). Sonenshein (2010) är fast besluten vid att man ska involvera alla i organisationen, även 

de som kanske inte berörs, gör att det skapas en gemenskap och en trygg sfär, det är en sådan 

liten detalj som kan vara avgörande för om en implementering lyckas eller ej. Att börja 
implementering av en strategi är den svåraste fasen, då kommunikationen kan missuppfattas, 

det kan lyftas problem som inte tidigare setts som problem och ett visst motstånd hos de 

anställda kan uppstå (Gębczyńska 2016). Alltid när något nytt implementeras i en 

organisation måste alla involveras, ingen får lämnas utanför. Det är alltid svårast för ledaren 
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att förstå hur implementeringen ska verkställas för att sedan föra över strategin till de 

anställda, när implementeringen nått de anställda har många frågor besvarats och ledaren är 

oftast väl förberedd för frågor som kommer med strategin (Gębczyńska 2016). Sonenshein 
(2010) skriver om hur viktigt det är att ledaren bryter ner och planerar implementeringen i 

mindre delar för att kunna förmedla ett budskap som kan tas emot. Det är ledarens ansvar att 

jobba övergripande med alla delar och att få med alla i organisationen på samma spår, att få 
dem att förstå hur strategiformulering ska ske och varför en strategiförändring genomförs. 

Även för att visa på hur det kommer synas i resultat och hur de anställda ska fortsätta arbeta 

med den nya strategin framöver (Sonenshein 2010). Det jobbas med många strategier i en 

organisation som aldrig ens presenteras för någon utanför arbetsgruppen, detta för att strategi-
arbetet måste gå fort, samtidigt som arbetet måste utföras noggrant för en lyckad 

implementering (Gębczyńska 2016).  
 
2.3.2 Ledarskap och relation mellan ledning och medarbetare 
Ledarens roll är att förmedla en känsla till de anställda, en känsla som skapar ett engagemang 

och en förståelse för arbetet hos de anställda. För i själva verket är det de anställda som 

genomför den stora delen av det dagliga i en strukturförändring och en implementering av 

något (Michlitsch 2000). Att skapa en relation med de anställda gör att personalen känner sig 
hoppfulla inför en framtid inom organisationen och det gör de anställda lojala, detta 

ömsesidiga beroende är centralt för strategiimplementeringen (Michlitsch 2000).  

 
De anställda vill stanna kvar inom företaget och de vill utvecklas inom företaget. När de 

anställda gör något för att de vill och inte för att de måste, blir resultatet mycket bättre och de 

anställda är villiga att lägga mer tid än vad som kanske är nödvändigt på jobbet att skapa en 

situation där båda parter (anställda och ägare) i organisationen känner att de parallellt jobbar 
mot samma mål tillsammans gör dem starkare. Detta för att de trivs med vad de gör och de ser 

själva ett personligt resultat i form av utveckling och ansvar (Michlitsch 2000). Att ha roligt 

på jobbet, är en av de viktigaste egenskaperna att förmedla till personalen för att få dem att 
känna sig trygga och för att få dem att känna sig behövda. Ge de anställda beröm och 

motivera dem genom feedback och ge dem belöning för deras insats (Michlitsch 2000). Den 

personal som främst lämnar organisationen är de som inte fått en relation till ledaren och till 

företaget eller som inte passar riktigt i linje med den företagskultur som råder (Michlitsch 
2000). Michlitsch (2000) skriver så är det ledningen som fattar besluten och de anställda som 

faktiskt genomför de beslut som fattats. Ledarens roll i det hela är att förmedla den känsla 

som beslutsfattaren vill uppnå och få de anställda att jobba effektivt mot målen som satts upp. 
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Enligt Subba (2010) finns det olika vinklar att ta sig an strategiarbete och att vilket typ av 
ledarskap som företaget har påverkar vem det är som tar beslutet. Som kan ses i figur 2.3.3 

påverkas företaget av hur stor auktoritet ledaren har och enligt vilken struktur företaget är 

uppbyggt kring.   

Figur 2.3.3 
2.3.4 Företagskultur  
Freiling & Fitcher (2010) skriver att det är företagskulturen som får organisationen och de 

anställda att matcha. Företagskulturen gör att de anställda trivs och att de levererar ett bra 

arbete. Organisationer är beroende av anställda och de anställda är beroende av 
organisationen, det är en enkel uträkning. Ingen organisation som vill bli framgångsrik klarar 

sig utan anställda (Freiling & Fitcher 2010). Freiling & Fitcher (2010) beskriver hur viktigt 

det är att samarbetet utvärderas och att samarbetet är på lika villkor. Tack vare ett nära 

samarbete mellan ledare och personal kan man ta tillvara på kunskapen som finns och 
utveckla den.  
 

Freiling & Fitcher (2010) skriver också att företagskulturen påverkar hur personalen trivs och 

hur personalen känner inför organisationen. En bra företagskultur får de anställda att känna 

sig trygga i sitt jobb och med sin ledning. När de anställda känner sig säkra i sin roll i 

organisationen kan en strategiimplementering implementeras på ett sätt där de anställda inte 
känner sig hotade av förändringen i organisationen. Därför skriver Freiling & Fitcher (2010) 

att strategibeslut ska fattas i linje med den företagskultur som finns i organisationen eller 

iallafall ett beslut som går att implementera i företagskulturen utan att göra för drastiska 
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ändringar. Som Michlitsch (2000) skriver, så är de anställdas del i strategin väldigt viktig; att 

ledningen ska värdera de anställdas del i själva arbetet.  
 
 

2.3.5 Kommunikation 
Saker är inte alltid som det verkar vid första anblick utan det är viktigt att sätta sig in i det 

som finns framför en, utvärdera och omvärdera (Mintzberg 1987). Bara för att någon 
definierat något på ett vis behöver det inte betyda att det är så det uppfattas för alla. Alla 

människor definierar saker olika, därför är kommunikationen kring implementeringen av 

strategin viktig (Mintzberg 1987). Mintzberg (1987) skriver också att det är vanligt att 
människor säger en sak och menar en annan. Samma sak gäller när olika personer lyssnar på 

samma sak, de uppfattar då olika saker. För att undvika att strategin som utformats 

missuppfattas av mottagaren, är det viktigt att verkligen bryta ner strategin till den nivå som 

krävs för att låta mottagaren själv lägga pusslet med de olika delarna som blir budskapet.  

Subbas (2010) forskning om kommunikation, menar att kommunikation är en process där all 

form av information ska konverteras till mottagaren med samma innehåll som avsändaren 

avser att skicka. 

Anledningar till kommunikation är att: 

• Utbyta idéer, tankar, och information etc. med kollegor, kunder, och intressenter. 

• Utforma arbetsbeskrivningar och resursfördelning 

• Underlättande vid beslutsfattande 
• Hjälper de anställda till att finna motivation och moral (Subba 2010) 

 

Subba (2010) menar också på att kommunikationen är ett utbyte och att både avsändare 
och mottagare påverkar varandra, och att ledaren påverkas av den anställde och inte bara 

tvärtom. Figuren nedan (2.3.6) visar på hur olika ställningar hierarkiskt och positioner 

påverkar hur kommunikationen skickas och tas emot, och att det är nästintill omöjligt att 

skicka ett neutralt kodat meddelande.  
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Figur 2.3.6 

2.4 Uppföljning och uppföljningsfaktorer 
Enligt Strategic Marketing (2010 s. 510) är uppföljning "setting standards, evaluating these 
standards against reality, and the taking of corrective or reinforcing action where necessary." 

Det beskrivs att dessa steg måste följas upp i rätt ordning, att dessa steg arbetas med i hela 

processen och att organisationen tar lärdom av de olika stegen och inte fokuserar på de olika 

delmålen och att det ska gå precis som i ursprungsplanen utan att organisationerna är 
medvetna om att det alltid kan förändras snabbt. Tiden är alltid en del i strategiarbete som 

kämpas emot, tillräckligt med tid i arbetsprocessens olika delar samtidigt som 

organisationerna måste låta det ta den tid som krävs för ett strategiarbete (Strategic marketing 
2010).  
 

Det är genom utvärderingar och uppföljning som resultat kan utläsas. Det är där man kan lära 
av sina misstag och behålla sina framsteg (Sonenshein 2010). Som Sonenshein (2010) skriver 

att strageiimplementering är något som måste arbetas med från början till slut för att kunna få 

förändringen som kommer med en strategiimplementering i en organisation.  Sonenshein 
(2010) påtalar hur viktigt det är att inte glömma att jobba med sista delen helt klart innan 

nästa strategiutformning börjar, då alla delar måste få samma tid till reflektion och 

bearbetning. 
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3 Metod 
Vald metod av denna studie är en tvärsnittsstudie. Datainsamling är gjord genom kvalitativa 

intervjuer och analysen är en jämförelse av dessa som baseras på vald litteratur och forskning. 
Avgränsningen har skett till en viss typ av företag inom en viss bransch. Studien har baserats 

på en standardiserad intervjumall. Samtliga organisationer som deltagit i denna studie jobbar i 

bestående organisationer med en grundstruktur som utgås ifrån vid varje enskilt projekt. 
 
3.1 Val av metod 
Denna studie är skriven utifrån en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2005) då flertalet företag 

intervjuats för att undersöka samband, gemensamma nämnare och faktorer som skiljs åt 
företagen emellan. Fokus har varit på att få svar som omfattande beskriver hur hela processen 

går till i organisationen; från första idén, beslutsfattande och implementering och uppföljning 

i organisationen. Samtidigt riktades studien mot organisationer inom eventbranschen eller 
organisationer som jobbat delvis inom eventbranschen. 
 

Vald metod för denna studie är kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form (Bryman & Bell 
2005), då alla intervjuer har bestått av samma frågor, men intervjuobjekten har tillåtits att 

utveckla sina svar och följdfrågor har kunnat ställas. Fördelar med vald metod är att vi fått in 

relevant data då vi samlat in empiri från olika företag men i samma bransch, samt för att olika 
företag som alla har olika sätt att jobba på och unika företagskulturer. Nackdelar med vald 

metod är tiden som det tar att genomföra en implementering och effekterna av dessa tar tid att 

se resultatet av. Därför kan det vara en svaghet att denna studie gjorts på relativt kort tid. För 

att få en helhetsbild av valda företag, hade även kvantitativa intervjuer eller enkäter (Bryman 
& Bell 2005) med anställda varit av relevans. Detta valdes bort främst pga. tidsspannet och 

omfattningen av denna studie. Om mer tid hade funnits till förfogande inom ramen för denna 

studie hade vi önskat att skicka enkäter till de anställda för att kunna jämföra deras 
uppfattning kring respektive ledare och respektive företags organisation. Enkäterna skulle 

undersökt hur en implementering uppfattas av de anställda, hur en organisationsförändring 

genomförs, vem som fattar besluten enligt personalen och hur organisationerna jobbar för att 
bibehålla den nya strategin.  Studien avgränsades till att undersöka eventbranschen, de företag 

vi valde att intervjua är vinstdrivande företag. Då tiden för studien avgränsades till 10 veckor 

fanns inget utrymme för att göra de kvantitativa undersökningar som hade behövts för att få 

en helhet från ledningens sida samt de anställdas uppfattning. För en helhetsbild av ledarens 
tankar kring struktur och personalens tankar kring struktur krävs vidare forskning.  Studien 

avgränsades till att undersöka svenska företag som jobbar inom eventbranschen. 
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Intervjuföretagen jobbar inte enligt samma strategier eller organisationsstrukturer och varierar 

i storlek, detta bidrar till att få ett brett perspektiv på insamlat empiriskt material. Intervjuerna 
har genomförts på en personlig nivå för att komma så nära intervjupersonerna som möjligt. 

Företagen och intervjuobjekten nämns inte vid namn för att säkerställa att svaren är 

sanningsenliga. Då studien är offentlig information får de intervjuade inte känna att det röjer 
några av företagets strategier för utomstående part eller konkurrent.    

 

Mintzberg (1987) skriver att stora företag är beroende av struktur, strategi och process 

medans mindre företag kan klara sig undan med enklare struktur och enklare strategier. 
Därför valde vi att undersöka företag med olika storlekar för att se om det fanns gemensamma 

nämnare, trots olikheter i storlek och struktur. Många av de svar som intervjuerna gett var 

liknande och från svaren kan tydligt utläsas att de olika organisationerna tog upp samma 
områden som de problematiserade. Genom dessa intervjuer fick vi en inblick i hur personen i 

ledarposition, chefsbefattning eller ägare uppfattar och förmedlar kommunikation till de 

anställda.  
 
3.2 Datainsamling 
Intervjuerna har varit mycket intressanta och har varit väldigt givande, de har givit oss en 

väldigt bra inblick i hur varje intervjuföretag jobbar med organisationsfrågor och förändring i 
organisationer. Frågorna har varit direkta men öppna för analyser av personen som blir 

intervjuad och alltså skett i semistrukturerad form (Bryman & Bell 2005). Målet med 

datainsamlingen är att är att undersöka om det finns gemensamma nämnare och ett sätt att 

införa en implementering i ett eventföretag som är generiskt. Den kvalitativa metoden med de 
djupgående intervjuerna med chefer eller person i ledningsposition, gjordes för att få en större 

förståelse för hur en implementering går till i företaget. Som en person som har en 

övergripande blick över företaget, kan denna person se behov av förändringar som kanske inte 
anställda uppfattar. Då det främst är personer i beslutsfattande roller, som chefer, som 

genomför och förmedlar förändringar i företag och till de anställda, samt ha en överblick över 

företaget, berör intervjufrågor främst hur arbetet med förändring går till och varför det görs på 
beskrivet sätt.  
 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med sex stycken vinstdrivande företag i 
eventbranschen. Intervjuobjekt har varit en person på företaget i chefs- eller ledningsroll. Då 

fokus för studien handlar om strategiimplementering kom merparten av intervjufrågorna att 
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beröra detta. Företagen har valts ut utifrån de kontakter författarna hade inom branschen, och 

är därmed ett bekvämlighetsurval med anledningen av studiens mindre omfattning 

(Denscombe 2014). Intervjupersoner har blivit kontaktade genom en förfrågan via e-post eller 
telefon, om de kan tänka sig att medverka i en studie för en C-uppsats. Vid ett jakande svar 

har intervju planerats in och genomförts. Intervjuerna har genomförts på företagens kontor av 

författarna under april 2017 och tagit ca en timme per intervju. Viss efterforskning om 
företagen har gjorts innan intervjuerna via företagens hemsidor och via allabolag.se (främst 

för att titta på årsredovisningar) för att få en överblick av företagen innan intervjuerna. Alla 

intervjuer baserades på samma frågor utifrån en intervjuguide (Bryman & Bell 2005) som 

tagit fram (se bilaga 1) för att få svar på samma frågor i alla intervjuer och för att följa den 
semistrukturerade formen (Bryman & Bell 2005). Intervjuerna renskrevs och sammanställdes 

för att kunna analyseras.  
 

Det som fokuserats på vid intervjuerna är strategiförändringar, strategiimplementeringar och 

olika modeller som organisationer jobbar med. Intervjufrågorna har delats upp i fyra olika 

kategorier; vision, strategi, funktion - och kritiska framgångsfaktorer, samt gruppen och 
individens mål. De första frågorna handlade om generell information kring företaget, 

företagets position på marknaden, position på intervjupersonen, företagets strategier, visioner 

och mål. Intervjuerna fortsatte med en strategidel där frågor som rörde nuvarande 
strategiarbete, företagets utvärdering av strategi, omfattning och avsättning av tid till 

strategiarbete. Internt gällande strategibeslut, fick intervjupersonerna förklara hur ledarskapet 

kring beslutsfattande av en strategiplan ser ut. Fortsättningsvis handlade intervjuerna om hur 
det dagliga arbetet kring organisationsförändring och implementering sker idag, de problem 

som uppstår diskuterades och analyserades, företagskulturen diskuterades. Sista delen 

innehöll frågor kring utvärdering av organisationsförändringar, hur organisationerna 

utvärderar dvs vilka verktyg eller metoder som används och till sist hur respondenter jobbar 
för att behålla den nya strategin och hur de jobbar för att nå de nya målen med hjälp av 

strategin som utformats. De frågor som ställts är frågor vissa företag jobbar med dagligen och 

vissa företag jobbar mer sällan med i praktiken. Det som binder dem samman är att alla är 
väldigt medvetna om dessa delar i arbetet, eller i vissa fall avsaknaden av dessa delar i arbetet. 
 

Företagen och intervjupersonerna är anonymiserade för att inte avslöja information som kan 
komma att utnyttjas av konkurrerande bolag. Intervjupersonerna har erbjudits att ta del av 

resultatet av studien när den är klar. Efter insamling och sammanställning av data jämfördes 
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resultatet med den teoretiska referensramen för att dra slutsatser om forskningsämnet. Utifrån 

denna analys kom vi fram till vissa slutsatser och rekommendationer för företag att använda 

sig av vid implementering av strategier i organisationer. 
 

3.3 Studiens trovärdighet och kvalitet 
Alla intervjuade företag har fått svara på samma frågor utifrån en intervjumall. Interna 

reliabiliteten har författarna av denna uppsats sedan tidigare kommit överens om hur 

intervjuerna ska tolkas och hur anteckningar ska göras. Båda författarna har utgått från samma 
intervjumall, den gemensamma referensram kring teorin som bestämts och från samma 

förutsättningar. På grund av detta tillvägagångssätt anser vi att den interna reliabiliteten är 

hög. För att försäkra oss om att vi tolkar likadant har vi efter intervjuerna gått igenom frågor 
och svar tillsammans vid respektive intervju för att undvika missförstånd, trots detta finns 

alltid en risk att respondenternas svar har tolkats annorlunda än vad de egentligen menar. 

Detta har försökts undvikas genom att kontrollera svaren vid intervjufrågorna med 
intervjuföretagen efter vi haft intervjun med dem.  
 

Intervjusvaren ger information om hur ofta de olika intervjuade företagen utvärderar och 
jobbar med att följa upp strategin som beslutats. Personerna som intervjuats är av blandad 

bakgrund vilket har gett ett brett perspektiv på svaren. 
 

Då denna studie bygger på intervjuer på olika företag i olika storlekar handlar reliabiliteten 

främst inte om resultaten kan upprepas (Bryman & Bell 2005), då det handlar om unika 
organisationer som inte är sammankopplade på något sätt förutom den bransch de verkar i. 

Den reliabilitet som istället fokuseras på är interbedömarreliabilitet, då det handlar om 

tolkningen av svaren är rättvis (Bryman & Bell 2005). 
 

För att undersöka om de anställdas uppfattning stämmer överens med de svar som 

intervjupersonerna gett, hade en konvergent validitet (Bryman & Bell 2005) kunnat 
genomföras med t.ex. en strukturerad observation. Dock ryms inte en sådan jämförelse inom 

ramen för denna studie. 
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4 Resultat 
Det empiriska materialet består av sammanfattningar av sex stycken genomförda intervjuer. 

Intervjuerna har genomförts med olika storlekar av företag inom eventbranschen, där alla 
jobbar med korta projekt men är en bestående organisation även efter ett enskilt projekt tagit 

slut.  
 

4.1 Medverkande företag 
Samtliga intervjuföretag i studien är vinstdrivande organisationer inom eventbranschen. Av 
intervjuföretagen styrs företag Ananas, Banan, Clementin och Fikon via ägare, företag Druva 

av en styrelse och företag Ekollon styrs av en sammansatt grupp bestående av ägare, personal 

och experter inom sitt område. Företag Ananas är en event-resebyrå som jobbar med 
sportresor och event kring dessa. De jobbar med många större sammankomster såsom EM, 

VM, SM osv. i hela världen. Företag Banan är ett medelstort företag med cirka 40 anställda, 

där deras specialistkunskaper är inom området konferenser, samt större företagsevent runt om 

i världen. Företag Clementin är ett eventbolag, främst jobbar de med företagsevent och 
aktiviteter, de jobbar över hela Sverige. Skräddarsydda event för varje enskilt önskemål. 

Företag Druva är ett eventbolag som jobbar med anpassade event för branschen de jobbar 

inom. Företag Ekollon är ett större konfektionsföretag med stor e-handel. Här har intervju 
skett med person som jobbar med större organisationsförändringar, implementering och 

effektivisering. Intervju har skett för att få inblick i hur denna typ av arbete går till på ett 

större företag som jobbar med externa event samtidigt som deras fokus är e-handel. Företag 
Fikon är ett eventbolag som jobbar som jobbar både på konsument- och businessmarknaden 

med både interna och externa event. De flesta av kunderna är större varumärken. Företaget 

har ca 35 anställda. 
 

Då en upplevelsebaserad produkt eller tjänst ofta är beroende av flera olika parter som 

levererar olika produkter och tjänster, är det viktigt att kvalitén säkras i alla led. Vad gäller 
slogan och värdeord som intervjuföretagen i denna empiriska studie jobbar med kan ses att 

med olika ord, utlovas det leverans hela vägen av samtliga intervjuade företag. Att leverera en 

personlig service är något samtliga intervjuade företag i denna studie ser som en del i strategin 

att växa på marknaden.  
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4.1.2 Strategiska mål 
Att företag Fikon jobbar efter en anti-hierarkisk modell betyder inte att de inte att de jobbar 

efter liknande mål, visioner och beslut som övriga intervju företag gör utan att de alla i 

organisationen ansvarar och styr över sig själva och sina projekt i samråd med varandra. De 
olika företagen styrs via olika strukturer. Samtliga intervjuföretag jobbar efter att nå olika 

positioner på marknaden samtidigt som samtliga intervjuföretag jobbar mot ett gemensamt 

mål som de alla uttalat strävar efter; målet att växa på sin marknad, att göra bättre resultat, och 

att ha nöjda kunder. De olika företagens strategier finns presenterade i nedanstående tabell 
(4.1.3); 

 
Tabell 4.1.3 De intervjuade företagens strategiska mål 
 

   Företag         Strategier  

Ananas Jobbar mot att bygga relationer, officiella samarbeten samt att skapa en trovärdig 

produkt. 

Banan Jobbar efter en tillväxtstrategi, att skapa fler relationer, fler samarbeten och skapa 

nya marknader 

Clementin De har en utarbetad strategi för hur de ska nå målen, hur de ska ta nya 

marknadsandelar samt hur de ska nå nya regioner. 

Druva Många parallella strategier som arbetas med - nå nya marknadsandelar, behålla 

befintliga kunder, skapa en nytta för medlemmarna samt att synas på rätt sätt i 

kommunikationen. 

Ekollon Det finns tidigare strategier som sattes när företaget startades - dessa strategier 
omarbetas under långa processer för att passa företagets kostym där de är idag, 

för att vara främst på marknaden samt att jobba med en nära relation till 

kunderna. 
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Fikon Företag har ingen utarbetat strategi utan menar på att nischa sitt företag är ett sätt 

att sticka ut på marknaden och ses av fler. 

 
 

Företagens grundläggande mål och vision är något de har framför sig när strategier tas och 

beslut fattas. Samtliga intervjuföretag är måna om att jobba mot visionen de tagit fram och ha 

det långsiktiga målet i fokus. Målen samtliga intervjuföretag jobbar mot är större mål som 

delats upp i delmål som kommer nås på väg i arbetet mot de övergripande målen. Under våra 
intervjuer har flera faktorer som påverkar det övergripande strategiarbetet framkommit, 

nämligen vikten av tydligt mål/strategi, involvering av anställda, ledarskap och företagskultur. 

Dessa aspekter kommer att redovisas i detalj nedanför. 
 

4.2 Hur eventbolag arbetar med övergripande strategi 
Samtliga intervjuföretag i denna studie är vinstdrivande företag där beslutsfattandeprocessen 

sett liknande ut i form av en hierarkisk ordning där en styrelse presenterar förslag, tar beslut, 

skapar strukturer och strategier. Dessa presenteras sedan för ledningen i företaget som i sin tur 
presenterar och implementerar detta för de anställda. Här presenteras beslutet och strategi för 

genomförande för de anställda. Samtliga företag som intervjuats har en tilltänkt strategi att 

jobba efter, alla har även den delade åsikten att det är svårt att ta sig an den tiden som krävs 
för att jobba med strategi. Likheten som kan utläsas från intervjuerna är att samtliga 

intervjuföretag jobbar med varierande omfattning gällande strategibeslut, att de är väldigt 

medvetna om hur omfattande varje beslut är för att kunna följa upp det kontinuerligt. De 
jobbar med stora omfattande strategibeslut som förväntas se resultat från först om flera år 

samtidigt som de jobbar med mindre, snabbare strategibeslut där resultatet förväntas 

presenteras snabbare.  
 

Från samtliga intervjuer går det att se att olika mycket tid läggs på olika typer av förändringar, 

men att det största fokuset ligger på att meddela om att förändringen ska ske. I vissa fall i 
form av möten, i vissa fall i form av e-post. Genomförandet och uppföljningen blir åsidosatt, 

och ofta bara koncentrerad till den inledande kommunikationen. Clementin och Druva jobbar 

med att bryta ner förändringssituationer i mindre delar för att låta dom anställda bygga upp 

det, detta för att skapa förståelse för strategiförändringen. Övriga företag berättar enbart om 
vad som ska ske och hur det ska göras, utan att blanda in de anställda i förändringsarbetet. 
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Företag Fikon skiljer sig gentemot de andra intervjuade företagen, då företag Fikon jobbar 
utan strategi och enbart med en målsättning om att vara bäst. Jämfört med samtliga 

intervjuföretag då bortsett från Fikon kan utläsas att jobba utan strategi i företaget är unikt. 

Det unika sätt som Fikon jobbar efter är att inte utarbeta en övergripande generell strategi för 
företaget utan de jobbar med många olika små strategier som de anpassar efter de olika 

kunderna och för varje specifikt projekt. Detta för att kunna göra ett jobb som är i linje med 

varje enskild kunds önskemål. De uttrycker även tydligt att de jobbar för att ha så lite interna 

möten som möjligt för att underlätta det dagliga arbetet och inte använda värdefull tid till 
“onödiga” möten och strategiarbete för att fastna i detaljer. Företag Druva gav detaljerade 

strategiplaner för varje del i sitt strategiarbete, hur de jobbar för att knyta an nya kontakter, 

hur de jobbar för att bibehålla relationer och hur de jobbar för att skapa ”rätt” relationer. Rätt 
relationer för företaget innebär kunder som är inom deras målgrupp och som de kan skapa 

långsiktiga relationer med. 
 

4.3 Tidsavsättning 
Samtliga intervjuföretag nämner att de reflekterar över att när ett strategibeslut fattats hos 
ledningen och organisationen börjar jobba efter de nya riktlinjer fattats tas ofta nya 

strategibeslut samtidigt eller strax efter, vilket gör att många strategiska beslut fattas under en 

kort tid och det blir svårt för de anställda att veta vad de ska fokusera på och det blir mycket 
ny information i det dagliga arbetet. Samtliga intervjuföretag har en tydlig bild av hur de vill 

att arbetsfördelningen mellan de dagliga uppgifterna och strategiarbetet ska se ut, hur mycket 

tid som ska avsättas samt hur ofta arbetet ska följas upp.  
 

Jämfört med hur mycket samtliga intervjuföretagen anser och vill att de ska lägga tid till 

strategiarbete och vad de faktiskt kan avsätta för tid till detta arbete, kan man utläsa att de inte 
kommer upp i önskad arbetstid inom de frågorna. Att för lite tid avsätts i verkligheten för 

strategiarbete är något samtliga intervjuade företag i denna empiriska studie är överens om. 

Samtliga intervjuade företag i denna studie ser detta som ett problem, att inte ta sig tid eller att 
det inte finns tid avsatt för jobbet som krävs. De menar på att det är alldeles för lätt att 

fortsätta i de tidigare rutinerna om man inte genomför en radikal förändring vid en 

organisationsförändring. Företag Clementin, Druva och Ekollon påstår i intervjun att 

implementeringen av en förändring är det som är mest problematiskt, och främst tidsbristen.  
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4.4 Involvering, engagemang och kultur 
Samtliga intervjuföretag i denna studie menar på att de involverade verkligen måste förstå 
varför en implementering eller förändring sker. Detta görs för att nå målet och arbeta efter de 

nya strategierna och för att inte falla tillbaka i gamla vanor eller arbetssätt.  

Samtliga intervjuföretag förutom; Ekollon, fattar strategibeslut och organiserar 

implementering i linje med företagskulturen, detta för att företagskulturen är något de jobbat 
mycket med att bygga upp. Även fast Ekollon jobbar efter en strategi där de ej vill ändra 

företagskulturen kan det ibland vara ett måste. Företag Ekollon jobbar enligt en annan 

strategi, de anpassar istället företagskulturen i takt med att organisationsförändringar eller 

implementering görs i företaget. De ändrar företagskulturen lite åt gången. Samtliga 
intervjuföretag fattade beslut på ledningsnivå och var överens om att förmedla känslan genom 

hela förändringsarbetet var av största vikt. Just att skapa engagemang, samt involvera de 

anställda kring förändringen var inte något som lades mycket tid på hos samtliga intervjuade 
företag. Detta menades bero på tidsbrist och att en ny förändring redan påbörjats innan den 

tidigare fått fäste i organisationen.  

Den andra strategin som kan utläsas är där ledningen delar upp den nya strategin i mindre 

delar för att de anställda ska kunna förstå helheten själva för att skapa en kreativ process där 

de anställda är involverade i arbetet och de mindre besluten kring hur de ska jobba. Detta för 
att skapa ett engagemang hos de anställda som ska implementera den nya strategin och för att 

de själva ska vilja genomgå förändringen och se resultatet som de ska jobba mot. Då 

Clementin och Druva är de enda företagen som låter sina anställda ta del av själva 
förändringsarbetet, kan vi se att dessa företag använder en annan typ av kommunikation då de 

anställda i större utsträckning tillåts kommunicera tillbaka till ledningen.  

 
4.5 Strategiimplementering 
Samtliga intervjuföretag förutom Fikon jobbar mycket med strategi, men glömmer ofta bort 

vikten av implementering. Samtliga intervjuföretag var överens om att det krävs mycket tid 

när något nytt implementeras samt att de önskar lägga mer arbetstid på implementeringen i 
organisationen än vad de gör idag. Av vad som framkom av intervjuerna med samtliga 

intervjuobjekt fick inte alla delar i processen lika stor uppmärksamhet eller bakomliggande 

tanke. Ofta fick själva idén och förändringen stort fokus, men mittendelen - 

implementeringen, fick mindre uppmärksamhet och blev lämnad åt sitt öde eller genomförd 
på rutin. Ledningen i samtliga intervjuobjekt tar för givet att de anställda följer de nya 

riktlinjer de fått att jobba efter, samtidigt som de är medvetna om hur lätt det är att återgå till 
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gamla rutiner om tiden för implementering inte avsätts eller inte ges tillräckligt till de 

anställda. Lyckas organisationen med en lyckad implementering kan det göra stor skillnad för 

framgången för företaget. Samtidigt finns chansen att implementeringen inte lyckas och då 
kan en implementering vara förödande för företaget. Därför måste organisationen vara 

förberedd vid en förändringsimplementering. Tiden måste avsättas och implementeringen 

måste jobbas med hela vägen.  
 
 

4.6 Ledarskap i strategiimplementering - kommunikation  
Företag Ananas, Banan, Clementin, Druva och Ekollon styrs hierarkiskt medan företag Fikon 

styrs anti-hierarkiskt. När ett beslut fattats hos styrelsen, presenteras det för ledningen som i 

sin tur presenterar det för de anställda, då sker implementering i arbetet. Hos de intervjuade 
företagen kan man se i stora drag två olika strategier de jobbar med för att implementera en 

förändring i det dagliga arbetet.  

Det ena sättet att jobba är att skicka ut riktlinjer för vad som gäller, vad som ändrats eller lagts 

till och hur personalen ska gå tillväga för att följa de nya riktlinjer som presenterats. Detta är 
strategin som intervjuföretag Apelsin, intervjuföretag Banan, och intervjuföretag Fikon jobbar 

med. Dessa företag jobbar med att förmedla kommunikation mailledes från ledning till de 

anställda.  

 

4.7 Utvärdering och uppföljning av strategi 
Utvärderingsstrategin hos samtliga intervjuföretag ser liknande ut, i form av mindre 

månadsavstämningar och större kvartals avstämningar. Företag Ananas, Banan, Clementin 

och Druva jobbar med både mindre och större strategiska beslut vilket gör att vissa strategier 

utvärderas löpande över större perioder, medan vissa strategier utvärderas dagligen. 
Omfattningen av ett strategibeslut är varierande hos ovan nämnda företag (Ananas, Banan, 

Clementin och Druva). De större företagen, Ananas, Druva, Ekollon som intervjuats jobbar 

med utvärdering mer sällan, mer sällan som en gång om året. Företag Fikon som inte har 
någon strategi att jobba efter utvärderar väldigt sällan internt, vilket gör att en 

utvärderingsstrategi är svårt för dem att jobba med.  
 

För att behålla den nya strategin jobbar samtliga intervjuföretag med uppföljning genom 

kommunikation på möten och via mail. Samtliga företag jobbar med att hela tiden påminna de 

anställda om hur arbetet ska ske och påminna om att en ny strategi fattats och hur man jobbar 
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med den. Företag Clementin nämner att ofta när en strategi är redo för att utvärderas har 

företaget redan börjat arbeta med en ny strategi vilket gör att uppföljningen och utvärderingen 

istället blir åsidosatt och istället fokuserar företaget på den nya strategin istället för att följa 
upp det tidigare strategibeslutet. I många fall har det hos samtliga av de intervjuade företagen 

startats en förändring men sedan har arbetet inte följts upp. Detta beror inte på ointresse från 

ledningen utan tidsbrist, något som samtliga intervjuföretag var överens om var det största 
problemet. Detta på grund av att branschen är en föränderlig bransch där organisationerna 

alltid måste ligga steget före för att hänga med i utvecklingen. När samtliga intervjuföretag 

hela tiden strävar efter att vara i framkant och med nya strategiplaner och implementeringar 

kan genom intervjuer utläsas att det är svårt för dem att finna tiden att se tillbaka på det som 
varit och utvärdera resultatet av en implementering eller organisationsförändring. Detta gör då 

att samtliga intervjuobjekt missar den delen och har svårt att lära sig av sina fel, samtidigt som 

de ständigt jobbar med nya strategiska beslut och måste fokusera på vart de ska och inte 
fokusera på vart de varit. 
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5 Diskussion och slutsats 
Utifrån det material och den information som framkommit genom intervjuer med de utvalda 
företagen, kommer svaren att jämföras och diskuteras utifrån den teroretiska referensramen.   
 
5.1 Strategiarbete på eventbolag i relation till tidigare forskning 
Precis som Gebczynska (2016) anser är strategin något som måste definieras vilket samtliga 

intervjuföretag i denna uppsats är överens om och de har tydlig strategi och/eller målbild som 

de jobbar mot. De faktorer som vi har kunnat urskilja som de viktigaste i implementeringen 
av en strategi i en eventorganisation, är:   

• en vilja att förändra 

• att kunna avsätta tillräckligt med tid för att fullfölja förändringen från start till mål 

• att hålla en öppen kommunikation med sina anställda om vad som händer under hela 
arbetets gång, inkl. uppföljning 

Genom intervjuerna har kunnat utläsas att hos organisationerna som intervjuats finns ingen 

utarbetad strategi för hur något ska implementeras eller följas upp. I vissa fall finns ingen tid 
till att följa upp i den mån som krävs, trots att intervjuorganisationerna är väl medvetna om 

hur viktigt det är att följa upp en förändring för att kunna tydligt se resultat. Hur en ledare 

leder en organisation påverkar resultatet av det dagliga beslutsfattandet utifrån den valda 

strategin. Av vad vi har kunnat utläsa ur teorin är att många författare tar upp dessa faktorer, 
men att det inte är någon som pekar på kopplingen mellan samtliga faktorer. Vår slutsats är att 

det är just kopplingen mellan alla faktorer som är nyckeln till en lyckad och hållbar 

implementering. Gębczyńska (2016) diskuterar om hur viktigt det är att organisationen jobbar 
med alla steg och följer upp alla steg som arbetas med. Att tiden fördelas rätt och att rätt tid 

avsätts när det krävs i strategiarbetet. Gębczyńska (2016) skriver också om hur viktigt det är 

att fullfölja strategiarbetet som påbörjats innan något nytt tas vid, vilket samtliga 
intervjuföretag har poängterat att det är alldeles för sällan det följs upp så som det är tänkt i 

förarbetet kring strategi implementeringen.  
 

Genom vårt insamlade empiriska material har vi sett tydliga skillnader på strategiarbete. De 

som verkar ha lyckats bäst är de som inte ens jobbar utifrån strategi; företag Fikon. Skillnaden 

är att de enbart jobbar med målsättning (att vara bäst) och låter den stå i fokus. Deras 
strategier anpassas därför från projekt till projekt, vilket gör att de kan anpassa sig efter 

stunden och den aktuella kunden och därför alltid jobba på det sätt som fungerar bäst just då. 

Minarro�Viseras m.fl. (2005) menar på att strategiutformningen lätt tar över och enligt deras 

teorier gör Fikon här helt rätt när de låter implementeringen stå i fokus.  
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5.2 Tidsavsättning 
Överlag kan intervjuerna sammanfattas med att samtliga av de intervjuade företagen är 
medvetna om att det tar tid att genomföra en organisationsförändring, och det krävs resurser 

för att lyckas. Det som också är övergripande är att intervjuföretagen vet att det inte avsätts 

tillräckligt mycket tid för organisationsförändringen i det stora hela eller det dagliga arbetet, 
detta är också en sak samtliga intervjuobjekt har uttryckt en önskan om att de vill jobba mer 

med. Minarro-Viseras m.fl. (2005) lägger fokus både på strategi, men främst implementering. 

De menar på att strategin lätt tar över, och det är därför viktigt att ha en tydlig strategi, så 

implementeringen i sin tur blir enklare att genomföra. Det största hindret för detta är 
tidsbristen och bakomliggande kunskap av vad som behövs för en förändring. Samtliga 

intervjuföretag är medvetna om att strategiarbete är en viktig grund i det hela stora likväl i det 

dagliga arbetet, dock är det för lite tid som avsätts att genomföra den strategi som tagits fram, 
genomförande av det och uppföljning av förvandlingen.  
 
5.3 Involvering, engagemang och kultur 
Aviolo (2007) skriver att företagskultur är något man måste vara försiktig med när 
strategiimplementering sker, en bra företagskultur påstår Aviolo vara värt väldigt mycket för 

de anställda och om företagskulturen är bra i företaget och de anställda trivs kommer de dels 

göra ett bättre arbete vid strategiimplementering samt att en implementering kommer tas emot 
bättre (Aviolo 2007). Företagskulturen kan ändras till viss mån i och med att en 

implementering görs, men inte på ett sätt som gör att företagskulturen helt ändras eller inte tas 

hänsyn till (Aviolo 2007).  Att jobba mot att fatta beslut som matchar företagskulturen och 

som ser till de anställdas bästa är en utmaning för intervjuobjekten. Samtidigt som 
organisationen förväntas jobba på ett sätt som gynnar de anställda, ska de även nå målen och 

matcha med företagskulturen, samt så ska organisationen uppnå resultat och uppfylla de 

beslut som fattats genom en förändring i organisationen. Michlitsch (2000) pratar om 
ledarskapets funktion och de anställdas del i förändringsarbetet, att själva genomförandet 

ligger på de anställda. Under intervjuerna pratades det om hur stor hänsyn till företagskulturen 

företagen tar när de implementerar strategi. Detta kan vi också se i Subbas (2010) modell (se 
figur 2.3.3), att företagskulturen kopplat till ledarskapet skapar förutsättningarna för hur 

självstyrande en organisation är och hur de anställda kan anpassa strategin till rådande 

riktlinjer.  
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5.4 Strategiimplementering 
Även om samtliga av de tillfrågade intervjuföretagen har tilltänkta strategier för förändring 
och implementering, om de har för avsikt att göra en enkel implementering av något i 

företagen, så visar intervjuerna en bild som tydligt visar att det är väldigt olika 

tillvägagångssätt för att nå målet. Kark & Van Dijk (2007) skriver att arbetet med 
implementering av strategiarbete i en organisation är komplext, att den stora hela bilden måste 

brytas ner till många mindre delar och att varje del måste jobbas med under hela 

implementerings-och strukturförändringsarbetet. Vad både forskningen och vårt empiriska 

resultat visar är att det finns centrala delar som är kritiska för att en förändring ska kunna 
implementeras och få fäste i en organisation. Dock visar både forskning och insamlat material 

att fokus främst läggs på en del av implementeringen, istället för att ge samma 

uppmärksamhet till alla delar i arbetet. Lawrence G. Hrebiniak (2006) skriver att hur 
välarbetad en strategi än må vara - kommer strategiimplementeringen inte att fungera om 

kunskapen att implementera den välarbetade strategin inte finns.   
 

Vid implementering av någonting i ett företag, ställdes frågan till intervjuföretagen; hur 

många steg i implementeringsarbetet jobbar företaget med i dagsläget. Vid denna fråga 

uppfattades ett engagemang hos samtliga intervjupersoner där alla utvecklade frågan själva 
och valde att analysera hur många steg som är optimalt, vilka steg det kan finnas och vad som 

hade passat det enskilda företaget bäst. Den näst sista delen i intervjun rörande 

implementering, var den delen som skapade mest engagemang hos intervjupersonerna. Alla 
intervjuade företag känner ett engagemang kring dessa frågor då det hos intervjuföretagen 

finns en strategi på hur företag och ledare ska gå tillväga för att genomföra en förändring och 

ett resultat eller ett mål som ska nås med vald strategi. Dessa två delar kan skilja enormt 

mycket, då det upplevs som lättare att förankra en strategi i teorin än i verkligheten. 
Sonenshein (2010) skriver att implementering av en strategi är en av de viktigaste sakerna i en 

organisation. För att genomföra en lyckad implementering skriver Sonenshein (2010) att alla 

involverade måste förstå varför strategiimplementeringen görs, hur den ska göras och vad den 
kommer ge för resultat. Samtliga intervjuade företag förutom Fikon fokuserar på 

strategiutformningen istället för strategiimplementering och samtliga av intervjuade företag 

nämner att det är ineffektivt och tar för mycket tid. Kark & Van Dijk (2007) menar på att 

implementeringen måste brytas ner i mindre komponenter för att varje situation är komplex 
och har särskilda behov. De hävdar att om situationen tas ur sin kontext, kan problemet lösas 

mer effektivt. Även Mintzberg (1987) pekar på vikten av nedbrytandet av komponenter för att 

skapa effektivisering och för att involvera de anställda i strategiarbetet. Det går därför att 
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utläsa att det finns en önskan om att simplifiera processen med både utformningen av 

strategier och implementeringen av dessa. Kark & Van Dijk (2007) menar på att detta arbete 

är komplext och att det måste hanteras från situation till situation, precis som på det sätt som 
Fikon gör och som övriga företag skulle gynnas av att efterleva. När det är ledningen som 

fattar ett beslut finns det olika sätt på hur beslutet eller förändringen ska implementeras och 

visa resultat. Företag ser olika ut beroende på hierarkisk ordning internt, hur företagen 
uttrycker sig externt, och hur beslutsimplementeringen ser ut i form av budskapsförmedling. 

Det önskade resultatet alla gemensamt i företaget jobbar mot kan man nå på olika sätt, 

beroende på hur resultatet ska visas upp när utvärdering görs på implementeringen.  
 

5.5 Ledarskap i strategiimplementering - kommunikation 
Misankova & Kocisova (2014) beskriver hur svårt det är att fatta en genomgående bra strategi 

och menar på att kommunikationen är det som är det väsentliga. Intervjuföretagen 

kommunicerar förändringar antingen via e-post eller via möten, och företag Ananas, Banan 
och Druva tyckte att kommunikationen är problemet vid en implementering. Här kan det dock 

vara svårt att veta om detta beror på att kommunikation är svårt eller om kommunikationen på 

företagen är ickefungerande, då detta kräver både självinsikt och självanalys från företagen 

samt vidare undersökning. För som vi har kunnat se i Subbas (2010) modell (se figur 2.3.6) är 
kommunikationen sällan glasklar och meddelandet som skickas avkodas olika beroende på 

vem mottagaren är. Alla individer i företaget är viktiga på sitt sätt, en viktig sak är att alla får 

ta del av de förändringar som sker, frågan om hur ledarna förmedlar informationen i en 
implementering till de anställda i organisationen var en av frågorna som ställdes till 

deltagarna. Denning (2016) binder an till detta genom att visa på vikten av att de anställda 

förstår och känner glädje inför förändringen. Han menar också att ledarskapet är viktigt för att 

se till de anställdas bästa och för att skapa engagemang kring förändringen. Företag Fikon är 
det företag som sticker ut av de företag som intervjuats, då samtliga intervjuade företag i 

denna empiriska studie jobbar mot att växa, göra bättre resultat och att skapa sig bättre rykte 

medan företag Fikon jobbar för att; Bli bäst. Att bli bäst i sitt slag är deras grundläggande mål 
och strategi som de jobbar för och fram emot. Företag Fikon är inte ute efter att växa för 

sakens skull, utan vill behålla en stabil omsättning och växa på ett sådant sätt som de klarar av 

i organisationen. Företagen som intervjuats jobbar samtliga mot att skapa och bygga ett 

förtroende hos kunderna, och för att skapa relationer för att bibehålla existerande kunder. 
Intervjuföretagen jobbar med olika strategier för olika delar i relationsbyggande och skapa 

förtroende hos sina kunder.  
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5.6 Utvärdering och uppföljning 
Som Sonenshein (2010) poängterar är det viktigt att inte glömma att jobba med sista delen av 
implementeringen - uppföljningen, helt klart innan nästa strategiutformning börjar. Han 

uppmärksammar vikten av reflektion för att lära sig av sina misstag och bli färdig för att 

kunna gå vidare. De mindre strategibesluten utvärderas hos samtliga intervjuade företag på 
månadsbasis. De större besluten utvärderas antingen varje månad eller kvartalsvis beroende 

på hur många som är involverade och vad man vill nå för resultat med strategibeslutet. 

Samtliga intervjuföretagen i denna empiriska studie mäter ekonomiska resultat som en del i 

utvärderingen som görs. Kundnöjdhet och service är även två stora punkter vid utvärdering 
och uppföljning hos intervjuföretagen. Mätning av resultatet sker på olika sätt beroende på 

hur implementeringen skett; via utvärdering, via kundnöjdhet eller via finansiella resultat. 

Intervjuföretagen jobbar med det emotionella resultatet dels hos de anställda och även av de 
berörda kunderna som i vissa fall påverkas av en förändring. Företag Clementin jobbar med 

en känslomässig utvärdering hos medarbetarna löpande under processen medan företag 

Ekollon jobbar med uppföljning på personlig nivå ungefär en gång om året. Vi kan genom 

intervjuerna och tidigare forskning utläsa att eventorganisationer borde tillsammans med 
medarbetarna utveckla strategierna de arbetar med och implementerar i organisationen.  
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6 Slutsatser 
Då alla arbetsplatser består av unika sammansättningar av människor fungerar inte arbetet på 
samma sätt på alla arbetsplatser. Därför går det inte att jobba exakt likadant, men trots detta 

finns det delar i en organisation - ledarskap, målsättning, företagskultur, strategi, som måste 

finnas och fungera för att strategiimplementeringen av en förändring ska fungera. Strukturen i 
organisationen är viktig för fördelningen av arbete under en implementering, arbetet före, 

under och efter ska fördelas på ett rimligt sätt. Det är ledaren som fördelar arbetet på de 

anställda, det är då extra viktigt att ledaren ser till organisationens bästa hela tiden. Med 

strukturen menas de delar som innefattar de strategiska mål organisationerna har, 
strategiimplementering, tidsavsättning till implementering samt hur ledarskapet i 

organisationen ser ut. För samtliga intervjuföretagen i denna studie är det resan mot målet 

som är det viktigaste och att nå målet genom att följa de riktlinjer och strategiska beslut som 
fattats. Företag Fikon som inte jobbar efter en övergripande strategi i företaget har svårare att 

utvärdera sin strategi då det inte finns något att utvärdera. Istället har de olika strategier för de 

olika projekten, detta gör att de kan snabbt utvärdera inom den interna grupp som jobbat med 

projektet. Detta skapar ett mer tidseffektivt arbetssätt och de kan efter varje projekt ta med sig 
utvärderingen in i nästa projekt. Av vad vi kan utläsa så verkar Fikons icke-strategi fungera. 

Fikon menar på att målsättningen ska vara i fokus i arbetet för att ha ett resultat att jobba mot 

och som ska uppnås.  
 

Denna studie sammanfattar hur viktigt det är med en väl genomtänkt strategi, att strategin är 
genomtänkt, passar företaget samt företagskulturen. Av samtliga intervjuade företagen finns 

det en god grundtanke, alla vet hur de ska göra men sedan i verkligheten avsätts det inte 

tillräckligt mycket tid till själva implementeringen och uppföljningen av ett strategiskt beslut. 

Detta är ett problem samtliga intervjuföretag har uttryckt medvetenhet kring samtidigt som de 
uttrycker rörligheten i den branschen som valts att undersökas, eventbranschen. I en bransch 

där allt rör sig framåt väldigt fort, teknik utvecklas, konkurrensen förändras och blir hårdare 

samtidigt som det dagliga rullar på i vanlig takt. Dessa delar är svåra att fläta ihop och det är 
lätt att brista på någon del. Överlag kan intervjusvaren utläsas att intervjuföretagen är 

medvetna om var de själva brister men inte finner tiden till att göra om, och göra rätt. Detta 

för att tiden inte finns till. Samtidigt som organisationen står still måste de vinna sprintloppet 

för att behålla positionen på marknaden. Med denna empiriska studie vill vi genom tidigare 
forskning och genom empiriskt insamlat material i form av intervjuer visa på vikten av 
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strategi implementering i en organisation, hur den hanteras och hur den arbetas med. 

Tillsammans med forskningsfrågan; 
 
 

• Hur organiseras strategiskt arbete på eventbolag? 
• Vilka faktorer påverkar strategiarbetet på eventföretag?  

• Hur påverkar dessa faktorer strategiarbetet i eventbranschen?  
 

Med hjälp av tidigare forskning och kvalitativa intervjuer med organisationen i 

eventbranschen har studien fått svar på denna fråga. Det som är gemensamt för samtliga 
intervjuföretagen är avsaknaden av uppföljning. Genom intervjuerna går det att se att alla 

bolag jobbar på lite olika sätt, ofta beroende på företagens företagskultur. Alla organisationer 

jobbar med temporära projekt i långsiktiga organisationer. Samtliga företag fokuserar på 

strategiutformningen men inte strategiimplementeringen och strategiuppföljningen, förutom 
Företag Fikon som jobbar icke-strategiskt. Fikons icke-strategiska arbete har skapat ett 

framgångsrikt företag med hög omsättning och rennomé. Dock, som nämnts tidigare i studien, 

berör den här studien enbart synvinkeln från personer i lednings- eller chefsposition och 
förtäljer inte historien om hur framgångsrika företagen är internt.  
 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Vår studie har undersökt organisationsstrukturens påverkan vid implementering av förändring 

i en organisation. Det som hade kunnat vara intressant är att jämföra ledarens kvalitativa 
intervjusvar gentemot kvantitativa enkäter som besvaras av de anställda. Detta för att få 

klarhet i hur de anställda uppfattar ledarens kommunikation och för att se om det finns 

meningsskiljaktigheter anställda och ledare emellan, hur implementering och förändring sker i 
organisationen. Det finns många aspekter på hur organisationer ska jobba med strategi och det 

är ett intressant ämne som alla organisationer ständigt jobbar med. Denna studie visar på hur 

en organisation gör en lyckad implementering, det som är relevant att fortsätta studera är hur 

företagen ska jobba för att behålla den nya strategin och hur organisationerna ska fortsätta det 
dagliga arbetet för att behålla den nya strukturen. Studien och dess resultat ska ses som 

underlag för fortsatt arbete. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor – chef/ledning 

 

Vision – vart är organisationen på väg? 

·        Vad är det för organisation (för allmänt, precisera) 

·        Vad har företaget för position 
·        Vad har företaget för slogan/värdeord? 

·        Vad har företaget för mål? Inom vilka kategorier? (ekonomi, kundnöjdhet, expansion, 

mm) 

 

Strategi – hur kommer ni dit (vi? Skall det inte vara ni?) 

·        Har ni en utarbetad strategi? 

·        Vem tar besluten i organisationen (rörande vad då?)? Hur ser beslutsfattandeprocessen 
ut? 

·        Hur ofta utvärderas strategin? 

·        Hur omfattande är ett strategibeslut? (och detaljerade) 

·        Hur mycket tid avsätts för strategi (utveckling) och implementering? 

 

Funktionens (vad avses med funktionens- företagets/avdelningens eller?) mål och kritiska 

framgångsfaktorer – vad måste vi göra bra? 

·        Hur sker en implementering idag? 

Vilka problem upplever du att det finns med att förankra ny information i företaget? 

·        Hur många steg är det i er implementering? 

·        Hur stor hänsyn tas till företagskulturen vid strategiska beslut? 

 

Gruppens och individens mål – hur mäter vi hur bra det går? 

·        Hur ofta utvärderar ni? 
·       (Vilka kriterier) använder ni för att mäta resultat? Vilka resultat är viktigast/fokuseras? 

·        Hur jobbar man för att behålla den nya strategin? 
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