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Abstract
A competitive strategy is essential for a corporate’s success in their industry. The challenge is
not only to design the strategy; it is to spread it throughout the organization. An integrated
measurement system refers to support and control the activities and goals that leads to strategic
success. Thus, earlier studies have shown that integrated measurement systems have
contributed to improve large enterprises’ performances when applied in their businesses.
However, this study refers to the gap of research on the use of integrated measurement systems
and its impact on small and medium-sized enterprises (SME). This study focusses on two
Swedish SMEs and research what characterize their qualities that contributes to strategic
success. The study will also focus on how the SMEs apply strategic planning and strategic
control in their business’s.
The study was based on previous studies in the context of strategy. The interviews were
conducted on two Swedish SMEs, and the respondents were people that are a part of each
company’s management team that possess both knowledge and insight to the company’s
strategic work.
Our findings suggest that factors contributing to strategic success in SME’s are: the
communication approach, the attitude of the employees and the organizational structure. The
strategic planning in SME wasn’t based on a specific model to support the strategic planning.
However, they use a similar methodical approach to implement the activities in the strategic
planning process. Finally, the study also shows that SMEs use integrated measurement in terms
of financial and non-financial measurements, where the financial measurements had a greater
impact on the SME business’s.

Keywords: (strategic planning, strategic control, strategic activities, performance
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I

Sammanfattning
En konkurrenskraftig strategi kan vara en avgörande faktor för ett företags framgång. En
formell företagsstrategi ser till att både de som deltar i den strategiska planeringen och i
genomförandet följer samma mål. Det riktas kritik mot hur företag använder sig av strategisk
planering och den största utmaningen för företagen ligger i att implementera strategin i
verksamheten. Ett problem som är kopplat till strategier är att organisationers sätt att skapa
konkurrensfördelar förändras snabbt. Företagen måste på grund av detta skapa förutsättningar
för en ständigt pågående strategisk dialog.
Syftet är att undersöka hur små och medelstora företag (SMF) arbetar med den strategiska
planeringen i verksamheten och hur de kontrollerar att de strategiska aktiviteterna verkar i linje
med det långsiktiga målet. Syftet med studien är även att ta reda på vilka faktorer som bidrar
till en lyckad strategisk planering och implementering hos SMF. För att besvara vårt syfte har
en multipel fallstudie gjorts på två SMF i Sjuhäradsområdet. Personliga intervjuer har
genomförts med personer från företagens ledningsgrupp och styrelse.
SMF har gemensamma karaktärsdrag gentemot stora företag och följande områden har
undersökts: omgivningsfaktorer, organisationsmiljö och ledningen. Storleken på företaget har
en betydande roll när det kommer till hur stor påverkan omgivningen har på ett företag. SMF
har mer begränsade resurser vilket bidrar till större osäkerhet i omgivningen och att hålla koll
på bland annat andra konkurrenter. Organisationsstrukturen hos SMF kännetecknas av en platt
struktur med få ledningsnivåer vilket bidrar till en hög flexibilitet och förmåga att anpassa sig
till marknaden. De få ledningsnivåerna bidrar till att antalet mellanchefer är färre och kravet på
Vd:ns ledningsexpertis ökar.
The Closed-Loop Management System är en modell som föreslås användas vid strategisk
planering hos företag. Modellen består av fem steg: utveckla strategin, översätta strategin,
planera handlingar, kontrollera och lär samt testa och anpassa strategin. Modellen beskriver hur
företag ska gå tillväga från att formulera och uttala strategin till att implementera och
kommunicera den i verksamheten och har använts som underlag för att undersöka hur SMFs
arbetar med strategisk planering och strategisk kontroll i praktiken. För att säkerställa att
implementering av strategin blivit lyckad behöver företagen utföra strategisk kontroll. Ett sätt
att utföra strategisk kontroll är genom att använda sig av integrerad prestationsmätning. Det
innebär en balanserad styrning mellan finansiella och icke-finansiella mått där orsak- och
verkansamband mellan de olika måtten kartläggs och har undersökts på företagen i studien.
Slutsatser som kan dras av studien är att tre viktiga faktorer som bidrar till strategisk framgång
i SMF är: inställningen hos de anställda, val av organisationsstruktur och tydlig
kommunikation. För att genomföra den strategiska planeringen används ett metodiskt arbetssätt
för att strukturera upp aktiviteter och delmål som finns för att uppnå det övergripande målet.
Genom att bryta ned det övergripande målet i delmål och aktiviteter säkerställer företagen att
de kortsiktiga handlingarna verkar i linje med den långsiktiga strategiska planen. Det är även
viktigt för företagen att kontrollera och mäta dessa aktiviteter. Finansiella och icke-finansiella
mått används för strategisk kontroll men studiens resultat visar att de finansiella måtten är
dominerande.
Nyckelord: (strategisk planering, strategisk kontroll, strategiska
prestationsmätning, mål, SMF’s, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning)
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Tidigt såg människor fördelar med att inneha en strategi för att uppnå ett uppsatt mål. Om
strategin är anpassad efter förmåga och omgivning spelar den en avgörande roll i vem som
lyckas bäst. Att strategiskt planera aktiviteter som ska genomföras för att bidra till
måluppfyllnad samt att kunna kontrollera att strategin går enligt plan är två viktiga
beståndsdelar som är kopplat till hur väl en strategi fungerar (Kaplan & Norton, 2008)
Användning av strategier förekommer i företagsekonomiska sammanhang där affärsstrategier
syftar till hur företag skapar värde för kunden och differentierar sig från konkurrenterna på
marknaden. En formell företagsstrategi ger en sammanhängande modell för alla affärsenheter i
ett företag och ser till att både de som deltar i den strategiska planeringen och i genomförandet
följer gemensamma mål (Porter, 1997). Enligt Mintzberg (1999) är en konkurrenskraftig
strategi essentiell och kan vara en avgörande faktor för ett företags framgång. Om ett företag
lyckas utveckla, planera och implementera strategier som utnyttjar företagets interna styrkor
och tar vara på de möjligheter som finns i omgivningen, samtidigt som de neutraliserar yttre
hot och lyckas undvika interna brister kan de lyfta fram och skapa ihållande konkurrensfördelar
(Barney, 1991). En avsaknad av en konkurrenskraftig strategi kan däremot innebära att
företagets verksamhet misslyckas (Mintzberg, 1999).
Området strategisk planering har gått igenom fyra stadier av utveckling under de senaste 50
åren på grund av den alltmer komplexa och turbulenta affärsmiljön. Enligt Stead & Stead (2013)
utgör var och ett av dessa steg en ny nivå av strategiskt medvetande med nya värderingar, nya
processer och nya sätt att tänka. Nu förtiden ses strategiarbetet mer som en dynamisk och
ständigt pågående process än som en engångsaktivitet. Fokus har flyttats till att kontinuerligt
uppdatera och förbättra strategin (Guttman & Hawks, 2004). Detta ställer nya krav på företag
att skapa organisatoriska förhållanden som skapar förutsättningar för en ständigt pågående
strategisk dialog.

1.2 Problemdiskussion
Mintzberg (1999) menar att en konkurrenskraftig strategi kan vara en avgörande faktor för ett
företags framgång, ett företag som saknar konkurrenskraftig strategi riskerar därför att
misslyckas. Den största utmaningen för företag ligger inte i att utforma och formulera strategin
utan i att förverkliga den (Grundy, 1998). Det finns brister när det kommer till implementering
av välformulerade strategier hos organisationer. Ett problem kopplat till strategisk planering är
att organisationers sätt att skapa unika och hållbara strategier förändras snabbt, samtidigt som
de kontrollverktyg som används för att mäta strategier inte lyckas utvecklas och hålla samma
förändringstakt (Kaplan & Norton, 2001). Vidare argumenterar Kaplan och Norton (2008) för
att ett företag kan ha den bästa strategin men kommer ingenstans om företagsledningen saknar
förmåga att översätta strategin till operationella planer och aktiviteter i verksamheten för att
uppnå de strategiska målen. Lloyd (1992) kommer med ytterligare kritik till hur företag
använder sig av strategisk planering och menar att strategiska planerare borde göra mer än att
bara planera. Själva planeringsprocessen måste vara mer människo-orienterad och mycket mer
integrerad med kärnkulturen i organisationen. Lloyd (1992) menar att det inte är formuleringen
av strategin som är det viktigaste utan operationaliseringen av strategin i verksamheten. Enligt
Grundy (1998) har ett ökat intresse för implementering av strategi resulterat i en tydlig
framgång i förståelsen för hur en strategi kan implementeras mer effektivt. Det är väl känt att
implementationen av en strategi ofta förknippas med misslyckande.
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”It has been recognised for many years that implementation is frequently the
graveyard of strategy” (Grundy, 1998).
Enligt Rod, Ashill & Saunders (2009) är en lyckad implementering av strategin en viktig faktor
för att genomföra framgångsrika förändringar. De menar även att det är viktigt att identifiera
de faktorer som kan påverka implementeringen och genomförandet av en stor strategisk
förändring. När dessa faktorer är identifierade är det viktigt att modifiera och anpassa dessa
faktorer till att passa det enskilda företagets organisationskrav. Det är även viktigt att använda
företagets humankapital för att bestämma den mest passande metoden att förverkliga en
strategisk förändring. Enligt Bungary & Goold (1991) kan en strategisk förändring endast
tillföra värde om dialogen mellan ledningen och den operativa enheten är av hög kvalitet. Båda
parter måste förstå bakgrunden till de konkurrensfördelar som företaget har, de måste tala
samma språk och förstå varandra och kanske viktigast av allt måste de lita på varandra.
Effektiviteten av den strategiska förändringen är därmed beroende av den ledarskapstalang,
kunskap och attityder som finns i företaget (Bungary & Goold, 1991).
Det som ledningen väljer att styra mot är det som kommer att få uppmärksamhet i företaget och
det som kommer att bli fokus för de anställda och omgivningen (Bungary & Goold, 1991). Ett
företag kan skapa konkurrensfördelar om de kan differentiera sig på ett sätt som passar strategin
(Porter, 1980). Valet av strategiska mål måste därför enligt Bungary & Goold (1991) baseras
på en noggrann bedömning av vad ett företag behöver göra för att uppnå konkurrensfördelar i
sin bransch. De menar även att de strategiska målen endast är effektiva om det finns en
styrprocess som kan övervaka och kontrollera att företaget arbetar i linje med de uppsatta målen
och som samtidigt ger utrymme för att lära sig av de strategiska val som gjorts. Bungary &
Goold (1991) och Kaplan & Norton (2008) menar att företag behöver balansera kortsiktiga
handlingar med långsiktiga strategiska prioriteringar. De menar även att för att kunna
kontrollera detta behöver mål kopplade till dessa handlingar kunna mätas vilket är svårigheten
i att planera för en långsiktig strategisk position. Ett sätt att utföra strategisk kontroll för ett
företag på både lång och kort sikt är med hjälp av olika prestationsmått. Dessa mått kan både
vara finansiella och icke-finansiella och är värdefulla för att kunna kontrollera, övervaka och
styra utvecklingen av operativa enheter i företaget för att säkerställa att de verkar i linje med
den övergripande strategin (Bungary & Goold, 1991).
Tidigare studier som genomförts visar att integrerade prestationsmätningssystem har bidragit
till att förbättra stora företags strategiska kontroll över prestationer när de har applicerats i
verksamheten (Hudson, 2001). Sett till forskningen inom prestationsmätning på SMF finns
endast en begränsad mängd tillgänglig (Hudson, 2001; Reid & Smith, 2000). Garengo, Biazzo
och Bitici (2005) och Hudson (2001) menar att det finns ett kunskapsgap mellan teori och
praktik vid användning av integrerade prestationsmätningssystem som styrmodell i SMF. Det
finns brister i vad SMF tillämpar i verkligheten och vad teorin förespråkar (Garengo et al, 2005;
Hudson, 2001). Garengo et al (2005) menar att ytterligare forskning på området krävs för att
reda ut gapet mellan teori och praktik.

1.3 Problem och syfte
Genom att studera två SMF från Sjuhäradsbygden, Götessons industrier AB och Helge Nyberg
AB, syftar studien till att bidra med kunskap om hur SMF arbetar med sin strategiska planering
och strategiska kontroll i verksamheten. Det anses även relevant att urskilja viktiga
karaktärsdrag som SMF har som kan bidra till strategisk framgång.
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Frågeställningar:
 Hur planerar och kontrollerar företagen att deras kortsiktiga handlingar verkar i linje
med den långsiktiga strategin?
 Vilka faktorer påverkar en lyckad planering och implementering av strategin hos
SMF?
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2 Metod
2.1 Studiens utformning
För att besvara studiens syfte ansågs en multipel fallstudie med komparativ design vara
passande. Den grundläggande formen för en multipel fallstudie är att den rymmer detaljerade
stadium av olika fall och enligt Stake (1995) rör fallstudieforskning den komplexitet och
specifika natur som de specifika fallen uppvisar. Enligt Bryman och Bell (2013) genomförs en
multipel fallstudie ofta i syfte att jämföra de olika fall som ingår i studien vilket är fallet i denna
rapport och innebär att en komparativ design tillämpas.
Syftet med att göra en multipel fallstudie är att få helhetsperspektiv av de fallen som undersöks
och få en så detaljerad bild som möjligt inom det specifika området. Valet att använda en
komparativ design baseras på att den komparativa designen förutsätter att en bättre förståelse
för olika sociala företeelser kan uppnås om den jämförs utifrån två eller flera fall (Bryman &
Bell, 2013).

2.2 Val av organisation
För att kunna besvara syftet med studien var en viktig faktor hos de företag som valdes att de
klassas som små till medelstora. Det var även viktigt att företagen under senare tid haft god
tillväxt för att kunna identifiera faktorer som bidragit till strategisk framgång och att inga
tidigare liknande studier genomförts på företagen. Tillgänglighet och visat intresse att
samarbeta från företagens sida var också viktiga faktorer som spelade in vid val av företag.
2.2.1 Helge Nyberg AB
Helge Nyberg AB, vidare nämnt Helge Nyberg, grundades år 1958 av en man med samma
namn och ägs idag av sonen Björn Nyberg. Idén som lade grunden till utvecklingen av
företagets första produkt, som var en vagn med stege och hållare, var att arbetet med att plocka
ihop en order borde kunna göras på ett effektivare och enklare sätt. Företaget har nu utvecklats
till ett specialistföretag som tillverkar och utvecklar vagnar och el-truckar för att underlätta för
företag med intern materialhantering och orderplock inom lager och logistik (HelgeNyberg,
2016).
2.2.2 Götessons industri AB
Götessons industri AB, vidare nämnt Götessons, grundades år 1984 av Ola Götesson och drivs
idag av sonen Johan Götesson som också äger 15 % av aktierna. Företagets huvudägare är ett
investmentbolag som heter Connecting Capital och äger 70 % av aktierna i företaget.
Resterande 15 % av aktierna ägs av anställda på Götessons. Företaget utvecklar och säljer
inredningsprodukter för arbetsplatser som kontoret, konferensrum och hotell. De erbjuder en
helhetslösning för kunden som är ergonomisk och funktionell. Götessons strävar efter att vara
först med innovationer och att fungera som uppfinnare i branschen (Götessons, 2016).

2.3 Urval av informanter
Urvalet av informanter var av stor vikt för att få svar på studiens frågeställningar. För att göra
detta behövde vi informanter från företagen som hade insikt i den strategiska planeringen och
strategisk kontroll. I denna undersökning har därför urvalet skett utifrån ett icke
sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013) som baserats på vilken position informanterna hade
i företaget samt vilken kunskap de förväntades besitta.
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Målpopulationen (Bryman & Bell, 2013) utgjordes av de anställda på företagen, ur dessa
gjordes ett ändamålsenligt urval (Bryman & Bell, 2013) som baserades på vilken befattning
informanten hade. För att få svar på frågor om företagets övergripande mål och strategi bestod
urvalet av företagens ledning och andra som har befogenheter att påverka eller kunskap om
dessa frågor. Utifrån detta urval gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013) baserat
på tillgänglighet och vilja att ställa upp på intervjuer.

2.4 Empirisk datainsamling
2.4.1 Personliga intervjuer
För att få en djupare förståelse och kunna besvara syftet med studien har en kvalitativ
datainsamlingsmetod (Bryman & Bell, 2013) i form av intervjuer valts. Utformningen av
intervjuerna i undersökningen är semistrukturerade (Bryman & Bell, 2013) och samtliga
intervjuer har genomförts efter en gemensam intervjuguide (se bilaga 1) som tar upp de teman
som ansågs relevanta att undersöka för att besvara syftet med studien. Valet att genomföra
semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade valdes för att kunna diskutera relevanta
områden för att ge en grund för analys och således skapa en förutsättning att besvara syftet.
Samtidigt ville möjlighet ges till informanterna att utforma svaren på ett eget sätt. Syftet med
att välja semistrukturerade intervjuer var att få både djupare och bredare kunskap inom de
områden som studien berör samtidigt som vi inte ville stänga dörrar för annan intressant
information som informanterna kunde tänkas ta upp.
De informanter som valdes ut för personliga intervjuer på Helge Nyberg var:
 Vd
 Ekonomichef
 Produktutvecklingschef
 Ägare
På Götessons valdes följande informanter ut för personliga intervjuer:
 Vd
 Ekonomichef
 Kvalité- och miljöchef
2.4.2 Övrig datainsamling
De vetenskapliga artiklar och den litteratur som använts har huvudsakligen hittats genom
Högskolan i Borås bibliotekskatalog Summon. Sökningarna som har genomförts har preciserats
genom att använda sökord som är relevanta och i linje med undersökningens syfte (Bryman &
Bell, 2013). Sökorden som har använts har både varit på svenska och engelska. Utöver dessa
källor har vi även använt företagens hemsidor och affärsplaner för att skaffa djupare kunskap
om företagen.

2.5 Studiens tillförlitlighet
2.5.1 Validitet och reliabilitet
God validitet i en undersökning inträffar om det som undersöks i studien också är det som
avsetts att undersöka. Det är även viktigt att undersökningen har en god reliabilitet vilket uppnås
genom att det som mäts också mäts på ett tillförlitligt sätt (Bryman & Bell, 2013 ). För att
bedöma innehållet i en studie har vi genomfört utvärderingar gällande validitet och reliabilitet.
Studiens kvalitativa del utgörs av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013) med
personer som ingår i företagens ledningsgrupp eller styrelse. Samtliga personer har befattningar
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med en påverkande roll på hur strategisk planering och strategisk kontroll utförs i respektive
företag. I den kvalitativa undersökningen är det viktigt att skapa en förståelse för vissa faktorer
vilket ställer höga krav på pålitligheten i informationen (Bryman & Bell, 2013). Av den
anledningen är validiteten i denna undersökning central. Det finns flera faktorer som kan
påverka en undersökningens validitet (Bryman & Bell, 2013). Det finns en risk i hur
intervjuaren tolkat och uppfattat en informants svar. För att förhindra denna risk och bidra till
en hög validitet i studien har vi jämfört våra tolkningar och uppfattningar av informanternas
svar för att undvika eventuella misstolkningar. Ytterligare en åtgärd som vidtagits för att
minimera denna risk är att samma intervjuguide har använts för samtliga intervjuer vilket
bidragit till att vi kunnat jämföra och komplettera de olika svaren. Det är även viktigt att välja
en plats för intervju där informanten på ett ostört och lugnt sätt kan svara på de frågor som ställs
(Bryman & Bell, 2013). Om informanten blir störd eller känner att det finns personer som kan
höra de svar som ges finnas det en risk att det påverkar informantens svar. För att minimera
denna risk har vi försäkrat oss om att intervjuerna ägt rum på en ostörd plats där informanterna
känt sig bekväma.
Det finns en risk att informantens inställning till studien och övrig arbetsbelastning i samband
med intervjutillfällena påverkat informantens villighet att svara på frågor som intervjuaren ställt
(Bryman & Bell, 2013). Det finns även en risk att informanterna valt att beskriva företaget på
ett mer positivt sätt än verkligheten ser ut. Denna risk är svår att påverka men har tagits i
beaktande under insamling av empiri. Som intervjuare finns det ett beroende till informantens
villighet att svara på frågorna (Bryman & Bell, 2013). Ännu en risk som påverkar studiens
validitet är om frågorna som ställts i samband med intervjuerna lett till ett svar som innehåller
känslig information som informanten har svårt att lämna ut. Detta kan leda till att informanten
förvränger sitt svar på ett sådant sätt att informanten inte behöver lämna ut den känsliga
informationen. För att minska denna risk som har en påverkan på studiens validitet har vi valt
att hålla en god kommunikation med informanterna före intervjutillfället. Informanterna har
informerats om intervjuns innehåll samt studiens syfte vilket ger informanterna tid att förbereda
sig på ämnet som intervjuerna behandlat. Vi har varit noggranna med att hålla den tid som
intervjun varit avsatt att ta för att respektera informantens villighet att ställa upp och visa
förståelse för dess övriga arbetsuppgifter.
En risk som påverkar undersökningens reliabilitet (Bryman & Bell, 2013) är om fel frågor ställs
i samband med intervjutillfället. För att minska denna risk har vi sett till att vara pålästa på
ämnet samt företagets verksamhet före intervjuerna genomförts. Vi har även testat och reviderat
den intervjuguide som använts i samband med intervjuerna för att säkerställa att rätt material
varit tillgängligt för att få svar på det som undersökningen kräver. Det finns även en risk som
är kopplad till missuppfattning av svar i samband med intervjuerna då vårt språk och det
verksamhetsspråk som används av informanten (Bryman & Bell, 2013) inte alltid matchar och
det saknas en förståelse för vad vissa begrepp betyder. För att minska denna risk har vi strävat
efter att vid de tillfällen som förståelse saknats för ett begrepp har vi bett informanten att
förklara hur de använder begreppet och dokumenterat detta för att skapa en förståelse för vilka
begrepp som är centrala i verksamheten samt hur de används.
2.5.2 Källkritik
De källor som har använts i studien är huvudsakligen vetenskapliga artiklar, litteratur,
företagens hemsida och affärsplaner. Ett medvetet urval har gjorts bland de källor som har
använts för studien. De källor som använts har innehållsmässigt varit relevanta för
undersökningen och ligger till grund för många centrala begrepp och teorier som använts och
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som skapar förståelse för ämnet. De har även skrivits av välkända ekonomer och forskare som
har stor erfarenhet inom sitt område och blivit citerade flertalet gånger.
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3 Teoretisk referensram
3.1 Karaktärsdrag hos SMF
SMF består av en heterogen grupp av företag som är verksamma i branscher världen över. Trots
olikheterna påvisar Hudson och Smith (2007) att SMFs har gemensamma karaktärsdrag som
skiljer sig mot stora företag. Sett till studiens syfte har det ansetts vara lämpligt att undersöka
följande karaktärsdrag gällande SMF: omgivningsfaktorer, organisationsmiljö och ledningen.
Omgivningens påverkan har en stor betydelse och spelar en avgörande roll när SMF jämförs
med stora företag. SMF har mer begränsade resurser och möter en större osäkerhet i
omgivningen för att hålla koll på bland annat konkurrenter och kundtrender (Storey, 1994).
Detta medför att SMF har en större benägenhet att reagera och anpassa sig till förändringar på
marknaden som de inte kan påverka. SMF upplever även begränsningar gällande överblick av
den aktuella marknaden samt saknar kontroll av konkurrenssituationen på marknaden. För att
motstå omgivningens hårda tryck karaktäriseras många SMF med flexibilitet och att ha en god
förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar (Jennings & Beaver, 1997; Garengo, et al.,
2005). Valet av organisationsmiljö är en viktig faktor som skiljer SMF från de stora företagen.
Ett karaktärsdrag som går att urskilja är valet av en platt organisationsstruktur med ett fåtal
ledningsnivåer. Ett annat karaktärsdrag som vanligen återfinns i SMF är den ledningsstil som
Vd:n besitter. Den platta organisationsstruktur som ofta återfinns i SMFs med avsaknad på
mellanchefer medför att Vd:ns ledningsexpertis får en avgörande roll (Hudson & Smith, 2007)
och valet av ledningsstil ger ett starkt avtryck på hela företaget (Storey & Sykes, 1996). SMF
har även en hög potential till innovation (Burns, 1996; Ghobadian & Gallear, 1997; Jennings &
Beaver, 1997; Yusof & Aspinwall, 2000; Gunesekaran, Forker & Kobu., 2000).

3.2 Strategisk planering
Strategisk planering är en process som oftast utförs av högsta ledningen och kännetecknas av
den årliga planeringen och planering som sträcker sig över en femårsperiod (Porter, 1980).
Hambrick (1987) menar att om ledningsgruppen i ett företag inte besitter de färdigheter,
värderingar och kunskaper som den konkurrensutsatta miljön kräver eller om de inte drar jämnt
mellan varandra kommer företaget att stöta på problem. Han menar även att den strategiska
framgången hos ett företag inte enbart beror på en person utan på hela den högsta
ledningsgruppen. De företag som har en ledningsgrupp vars egenskaper är väl anpassade till
uppkommande trender i omgivningen och samtidigt kompletterar varandra har de bästa
förutsättningarna för konkurrenskraftig framgång. Företagsledare som möter en ökad
konkurrens i sin omgivning måste förstå att den verkliga nyckeln till strategisk framgång är den
grupp av människor som formulerar och implementerar strategin (Hambrick, 1987).
Strategisk planering ska visualisera en önskad framtid och översätta visionen till övergripande
mål och aktiviteter som ingår i en sekventiell process till hur verksamheten ska nå sina mål
(Gibbons & O'Connor, 2005). Gibbons och O'Connor (2005) menar att SMF använder relativt
formaliserade metoder för att framställa den strategiska planen. De formaliserade metoderna
bidrar till kunskap hos SMF om dess omgivning och interna kapacitet. Den insikt som de
formaliserade metoderna syftar till är konkurrenskraftig kunskap. Harris och Ogbonna (2006)
menar att företag som strategisk planerar sin verksamhet på lång sikt har en högre sannolikhet
att skapa en förståelse och lyhördhet för långsiktiga möjligheter och hot som verksamheten står
inför. För att lyckas uppnå ett företags övergripande mål krävs en strategisk planering av de
delmål och aktiviteter som krävs för att genomföra strategiska operationer i verksamheten som
bidrar till att de strategiska målen uppfylls (Kaplan & Norton, 2008).
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Kaplan och Norton (2008) har utvecklat en styrmodell vid namn The Closed-Loop Management
System (se figur 1) som avser att stödja företagsledningen i den strategiska planeringen från
utveckling av strategi till den iterativa process som det strategiska arbetet i en verksamhet
innebär. Modellen syftar till att länka strategin med verksamheten.

Figur 1 The Closed-Loop Management System (Kaplan & Norton, 2008)

Modellens första fas går ut på att skapa och uttala företagets strategi. Detta sker oftast på ett
årligt möte som hålls utanför företagets lokaler där ledningen antingen förbättrar en redan
befintlig strategi eller i vissa fall introducerar en helt ny. Kaplan och Norton (2008) menar att
en strategis livslängd är ungefär tre till fem år. Vanligtvis är företagets Vd och andra ledande
befattningshavare i företaget närvarande vid dessa möten. Agendan för mötet ska utforska
följande frågor:
- Vilken verksamhet är vi i och varför?
- Vilka är de viktigaste frågorna vi står inför i vår verksamhet?
- Hur kan vi bäst konkurrera?
När en strategi har formulerats måste ledningen översätta den till mål och mått som tydligt kan
kommuniceras till alla enheter och anställda. Detta kan enligt Kaplan och Norton (2008) göras
genom att exempelvis utveckla strategikartor eller balanserade styrkort. Vidare menar Kaplan
och Norton (2008) att strategikartan bör länkas till ett balanserat styrkort bestående av
prestationsmått och målsättning för varje strategiskt mål. De menar att det är viktigt att mäta de
prestationer som är kopplade till strategin för att nå framgång. Prestationsmåtten som finns på
de balanserade styrkorten gör det möjligt för ledningen att fatta bättre beslut om strategin och
kvantitativt bedöma strategins utförande (Kaplan & Norton, 2008).
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I den andra fasen ska även identifiering och godkännande av resurser ske för olika strategiska
initiativ som är avsedda att hjälpa till att uppnå strategiska mål. Strategiska initiativ är ett projekt
eller en aktivitet som utförs för att uppfylla delmål eller kunskapsgap som finns i verksamheten.
Det kan till exempel handla om att utveckla ett kundlojalitetsprogram eller utbildning av
personal inom ett visst område (Kaplan & Norton, 2008).
När strategiska mått, målsättningar och strategiska initiativ är på plats är nästa steg för företaget
att utveckla en verksamhetsplan som beskriver de handlingar som måste utföras för att nå de
strategiska målen. Detta steg inleds med att bestämma prioriteringar för processförbättrande
projekt följt av att förbereda en detaljerad försäljningsplan, en resurskapacitets plan samt
upprätta en drifts- och investeringsbudget. De strategiska initiativen som beskrivs i fas två är
kortsiktiga projekt utförda för att hjälpa till att uppnå de strategiska målen. För att uppnå målen
måste även förbättringar göras på de pågående processerna i verksamheten. Dessa processer
mäts genom till exempel svarstider, kvalitet och kostnader. Målet är att förena kortsiktiga
processförbättringar med långsiktiga strategiska prioriteringar. Företagsledare måste bryta ner
varje strategisk process för att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna och mätetal som
anställda kan fokusera på i den dagliga verksamheten (Kaplan & Norton, 2008). Ledningen bör
även identifiera vilka resurser som krävs för att implementera den strategiska planen och bryta
ned det övergripande målet. Utifrån data om produktivitet från processförbättringar och
förväntade försäljningssiffror kan ledningen estimera vilka resurser som kommer att behövas
det kommande året för att uppnå det strategiska målet. Efter att ha fastslagit vilka resurser som
kommer att krävas kan en drifts- och investeringsbudget göras relativt enkelt (Kaplan & Norton,
2008).
När ett företag har implementerat sin strategi och verksamhetsplaner krävs tre olika typer av
möten enligt Kaplan och Norton (2008) för att kontrollera och lära sig från resultaten. Först och
främst måste företagsledare sammankalla till möten som granskar prestationerna hos de
operativa avdelningarna och verksamhetsfunktionerna och adressera de problem som har
uppstått eller kvarstår. De möten som granskar de operativa avdelningarnas prestationer bör ske
ofta, en gång i veckan eller till och med ännu oftare, för att lösa kortsiktiga problem som nyligen
uppkommit. Det kan till exempel handla om klagomål från kunder, sena leveranser eller nya
försäljningsmöjligheter. De strategiska ledningsmötena bör ske periodiskt för att följa upp
strategins framgång. Det finns ingen tydlig rekommendation för hur ofta dessa möten bör hållas
men många företag genomför dem en gång i månaden för att säkerställa att strategin förblir ”top
of mind” enligt Kaplan och Norton (2008). Strategi är ett långsiktigt antagande och det som
mäts tar ofta längre tid än en månad för att mätbara resultat på.
Det händer att företagsledare upptäcker att några av antagandena som ligger till grund för
strategin är bristfälliga eller föråldrade. De måste då ompröva strategin och anpassa den till de
nya förutsättningarna. Företagsledarna måste då besluta om det räcker att förbättra den
befintliga strategin eller om de behöver en helt ny strategi. Denna process stänger loopen i
modellen. Detta uppdagas oftast på de strategimöten som beskrevs i steg ett men kan även dyka
upp under året om företaget upplever en större störning eller om nya strategiska möjligheter
uppdagas (Kaplan & Norton, 2008). Analyser görs av den nuvarande lönsamheten hos
existerande produkter och kunder. Statistiska analyser utförs för att identifiera korrelationer
mellan de strategiska prestationsmåtten och överväganden om nya strategialternativ som
uppkommit sedan det senaste strategiutvecklingsmötet gås igenom (Kaplan & Norton, 2008).
Statistiska analyser kan användas för att se samband mellan investeringar, prestationer och
lönsamhet. Företag som konsekvent mäter strategisk framgång med hjälp av verktyg som
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strategikartan och balanserat styrkort har tillgång till data som behövs för att validera och testa
strategin. Om inga samband hittas mellan gjorda investeringar och prestationer bör ledningen
ifrågasätta eller avveckla åtminstone delar av den existerande strategin (Kaplan & Norton,
2008).
Förutom att utvärdera företagets befintliga strategi ges ledningen möjligheten att överväga nya
strategiförslag på strategimötena som chefer och anställda i företaget kan ha föreslagit. Alla
strategiförslag som kommer inifrån verksamheten är inte värda att lägga energi på men
ledningen måste utvärdera vilka som ska satsas tid och resurser på för att anpassa till
verksamheten. Om ledningsgruppen baserat på analyser av intern data, konkurrensmiljön och
uppkommande strategiförslag bestämmer sig för att förändra företagets strategi ska detta följas
upp genom att modifiera strategikartan och företagets balanserade styrkort. Detta startar en ny
loop i styrmodellen (Kaplan & Norton, 2008).

3.3 Strategisk kontroll
Enligt Bungary och Goold (1991) behöver Företag en balans mellan att hantera kortsiktiga
vinster och långsiktig strategisk position. Vidare menar de även att företag behöver specifika
mått för långsiktiga strategier inbyggda i sina kontrollsystem. Det som företag väljer att
kontrollera är det som det kommer att fokuseras på av både anställda och omgivningen. Ett
strategiskt kontrollsystem säkerställer att ansträngningar görs för att långsiktiga och detaljerade
strategiska planer omsätts till handlingar i verksamheten (Bungary & Goold, 1991).
Enligt Eccles (1991) är prestationsmätning ett sätt att utföra strategisk kontroll.
Prestationsmätning har traditionellt sett präglats av finansiella mått med kostnader i fokus vilket
har uppmuntrat ett kortsiktigt tänkande och därmed försummat en strategisk utveckling (Eccles,
1991). Det har även funnits kritik mot att de olika mått som används varken är integrerade med
varandra eller med själva affärsprocessen (Lynch & Cross, 1995). Utifrån detta har begreppet
integrerad prestationsmätning vuxit fram. Integrerad prestationsmätning innebär en balanserad
styrning där både finansiella och icke-finansiella mått betraktas och där orsaks- och
verkansamband mellan de olika måtten kartläggs (Laitinen, 1999). Enligt Laitinen (1999) ska
de mått som finns med endast vara sådana mått som driver företaget i rätt riktning. För att nå
framgång behöver ett företag aktuell information enligt Tenhunen, Ukko, Markus och
Rantanen (2002). De menar även att integrerad prestationsmätning kan stödja beslutsfattandet
i en organisation genom att leverera central information kring de aktiviteter som sker i företaget.
Prestationsmätning måste utvecklas och implementeras i enlighet med ett företags strategi för
att förena de mål som ställs på grupper, funktioner, individer och operativa aspekter med
strategin (Kaplan & Norton, 1996). Vidare menar Kaplan & Norton att ”du får vad du mäter”
vilket är ett talande uttryck för hur prestationsmätning påverkar företag. De menar även att
prestationsmått som används ska vara länkade till det som är av betydelse för företagets strategi.
Mått länkade till strategin ger inte bara information om huruvida strategin implementeras, det
utgör även ett kontrollverktyg för att kommunicera strategin och uppmuntrar de anställda att
handla i enighet med den (Neely, 1999). Integrerad prestationsmätning ger företagsledningen
möjlighet att kontrollera prestationer inom olika områden samtidigt (Kaplan & Norton, 1992).
Kaplan & Norton (2001) föreslår att balanserat styrkort kan användas som verktyg för strategisk
kontroll.

3.4 Analysramverk
Det har bedrivits forskning på hur stora företag arbetar med strategisk planering och hur
styrmodeller påverkar företagens strategiska planering och implementering av strategin i
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verksamheterna. Det finns däremot en begränsad del forskning kring hur styrmodeller används
i SMF. För att vidare undersöka detta utgår studien från Kaplan & Nortons (2008) modell The
Closed-Loop Management System för att identifiera vilka delar SMF använder sig av för sin
strategiska planering och strategisk kontroll. I studien används karaktärsdrag hos SMF för att
identifiera vilka faktorer som påverkar den strategiska planeringen och strategisk framgång.
Studien kommer att delas upp i följande teman:




Karaktärsdrag hos SMF
Strategisk planering
Strategisk kontroll

Valda teman kommer att behandlas genomgående i resterande delar av rapporten.
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4 Empiri
4.1 Helge Nyberg
Helge Nyberg är ett företag beläget i Ulricehamn som har tillverkat vagnar och el-truckar sedan
1958. Företagets vision är att vara världens ledande specialist på mobila logistiklösningar för
intern materialhantering och företagets affärsidé lyder; ”Helge Nyberg utvecklar, tillverkar och
marknadsför anpassade lösningar för intern materialhantering”. Helge Nyberg har en stark
tillväxtstrategi och har enligt företagets ägare i första hand ett långsiktigt mål att nå en
omsättning på 100 miljoner kronor och på ännu längre sikt 200 miljoner kronor. Omsättningen
år 2015 var drygt 74 miljoner kronor och företaget har haft en god tillväxt sedan
lågkonjunkturen år 2008-2009 då företaget enligt ekonomichefen tappade 40% av
omsättningen. Helge Nyberg har sina största marknader i Sverige och Tyskland. De har gått
från en anställd säljare i Tyskland till nuvarande sex stycken och det är på den tyska marknaden
som företaget ser stora chanser att växa och har planer på att starta ett tyskt dotterbolag
(HelgeNyberg, 2016).
4.1.1 Karaktärsdrag

Figur 2 Organisationsschema Helge Nyberg

Företaget ägs till 100% av Björn Nyberg. Ägaren sitter idag med i styrelsen och var även Vd
för Helge Nyberg fram till år 2009 då beslutet togs att anställa en extern Vd. Helge Nybergs
ledningsgrupp består av: Vd, produktutvecklingschef, säljchef, ekonomichef och produktionoch inköpschef. Företaget har en platt organisationsstruktur (se figur 2) och enligt
ekonomichefen måste den anställda vilja ta eget ansvar och vara engagerad för att passa in på
företaget. Ekonomichefen menar också att de värdesätter förslag som kommer från de anställda
som är experter på sina områden och vill att engagemanget ska komma underifrån.
Tack vare att Helge Nyberg är ett mindre bolag menar ledningsgruppen att det inte är några
större svårigheter i att kommunicera strategin eller att snabbt ta till sig och anpassa sig till
förändrade förutsättningar. Produktutvecklingschefen säger;
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”Det går snabbt att ändra i verksamheten. Vi är ju bara runt 40 stycken så just nu
är det ganska lätthanterligt men det är väl någonting som kommer att bli tuffare ju
större vi blir. Men vi är bra på att vara flexibla idag”.
Företagsledningen har tagit fram ett begrepp som genomsyrar verksamheten både internt och i
företagets marknadsföring och det är ”Specialisten”. Det kommer enligt Vd:n från att företaget
tillverkar mycket speciallösningar till sina kunders verksamhet vilket bidragit till att de kunnat
ta positionen som specialister på intern materialhantering på marknaden.
Produktutvecklingschefen menar att begreppet bland annat används för att bedöma en ny
produkt;
”Blev den tillräckligt bra? Är det verkligen specialisten det här? Så brukar vi säga
och använda begreppet. Så det ordet lägger till grund för många värderingar, både
när det gäller kvalitet och hur vagnarna ser ut”.
Viktigt för företaget är också att det finns en vi-känsla och gemenskap enligt
produktutvecklingschefen.
4.1.2 Strategisk planering
Helge Nybergs strategi är till viss del ny och har delvis funnits med en längre tid. Företaget har
länge haft en stark tillväxtstrategi med fokus på att växa på marknader dels med nya produkter
och dels genom målet att nå 100 miljoner i omsättning. Strategin förändrades till viss del när
den externa Vd:n utsågs år 2009. Vd:n menar att;
”Ägaren gjorde ett aktivt val att tillsätta en extern Vd och han gjorde det av
anledningen att han ville ha någon annans ögon på verksamheten och han gjorde
det också för att den här andra personen skulle kolla på verksamheten med andra
ögon och bygga en ny strategi. Det resulterade i att jag vred hela strategin och
presenterade ett mer utifrån och in tänk”.
Att strategin bygger på ett utifrån och in tänk menar Vd:n innebär att strategin bygger på
kunskap om kunden som sedan tas med in i verksamheten. Han menar att strategin har
förändrats från att fokusera på bästa produkt till att idag lägga störst fokus på kunden och
kundnärhet. Den strategiska planeringsprocessen för att ta fram denna strategi startade med att
Vd:n som ny på företaget använde sig av en metod som heter lyssna, hitta och agera. Denna
metod gick ut på att Vd:n först lyssnade på de anställda, styrelsen, återförsäljare och på
slutanvändarna. Utefter resultatet från denna period började hela ledningsgruppen att agera och
arbeta i frågor som vem är Helge Nyberg som bolag och vilken position vill företaget ta på
marknaden.
Huvudinriktningen för strategin på Helge Nyberg och de kommande målen sätts på ett årligt
ledningsmöte där ledningen åker iväg under två dagar. Produktutvecklingschefen förklarar att
de under dessa dagar diskuterar vad som har gjorts under året och vad de har lyckats med och
inte. Efter det sätts mål upp för nästkommande år som sedan bryts ner i aktiviteter och som
resulterar i en budget och en årsplan. Det som ledningsgruppen kommer fram till måste sedan
lyftas upp och godkännas av Helge Nybergs styrelse. Styrelsen ger relativt fria tyglar till
ledningsgruppen och lägger sig inte i hur arbetet går till så länge verksamheten går mot de
uppsatta målen. Ska däremot större beslut fattas måste de lyftas och få ett godkännande av
styrelsen. Ägaren talar om att;
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”Jag deltar inte i det dagliga strategiarbetet eller formuleringen av strategin. Jag
är endast med och godkänner dem och är med och fattar de större besluten. Vd:n
har rätt att fatta beslut själv upp till en viss nivå och efter den nivån så måste han
lyfta upp det och få det godkänt av styrelsen. Han kan till exempel inte investera
över en viss summa och han får inte köpa eller sälja bolag. Så är det några sådana
beslut kopplade till strategin så är vi i styrelsen med och fattar dem. Den årliga
planeringen tas upp och diskuteras i styrelsen en gång om året men där emellan så
arbetar egentligen inte styrelsen med just de frågorna utan det blir andra frågor
under året löpande. Det handlar då mest om rapporteringar och vi ser till att de
följer planen”.
Alla i ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar i att kommunicera strategin och för att göra
detta genomförs ett antal aktiviteter. Vd:n för företaget beskriver det på följande vis;
”Vi pratar väldigt mycket om strategin. Men för att vara väldigt konkret så tar vi
fram en affärsplan varje år i ledningsgruppen som beskriver vår vision, affärsidé,
våra mål för det året, alla investeringar vi ska göra och alla aktiviteter som ska
genomföras under det året. Affärsplanen skickas sedan till styrelsen för
godkännande. Utifrån den här affärsplanen så tar vi fram en fysisk tavla som alla
ser som vi sätter i lunchrummet där då specialisten står ”tillsammans är vi
specialisten” står det och sen står vår vision och vår affärsidé och sen står det
också vilka aktiviteter vi har bestämt att vi ska göra under det aktuella året. Det
kan handla om aktiviteter som föreläsningar, produktlanseringar eller mässor som
vi ska delta i. Sedan har vi också vårt intranät, där samma kommunikation sker med
vilka aktiviteter som ska göras och strategin kommuniceras även här. Vi skickar
också ut ett veckobrev, så varje vecka skickas ett veckobrev ut som vi kallar 100
ihop. Det kommer ifrån att vi har ett mål på 100 miljoner i omsättning och att vi
ska arbeta 100 % ihop. I veckobrevet lägger vi in viktiga saker som sker i veckan
det kan tillexempel vara besök, omsättning, orderingång och stora ordrar.
Veckobrevet utgör ytterligare ett kommunikationsmedel för att förmedla
information som vi vill få ut till personalen varje vecka. Sedan i och med att vi inte
är fler än 42 anställda så har vi gemensam frukost med alla på företaget vilket
möjliggör att få ut information till alla genom att bara ställa sig upp och säga några
ord om det behövs. Så det finns många vägar för information”.
Helge Nyberg har enligt produktutvecklingschefen mycket finansiella mått i den långsiktiga
strategin och för att översätta strategin till handlingar och aktiviteter i verksamheten menar
produktutvecklingschefen och ekonomichefen att de bryter ner strategin på ett
ledningsgruppssammanträde. Först går de igenom de övergripande målen och identifierar vilka
aktiviteter som måste genomföras för att komma närmare målet sedan bryts dessa aktiviteter
ner till ansvarig på respektive avdelning. Ekonomichefen menar att det är ledningsgruppen som
tar fram strategin och visioner men att de på Helge Nyberg försöker gå ut på avdelningsnivå
och diskutera aktiviteter och gemensamt komma fram till hur respektive avdelning kan bidra
till att nå det övergripande målet. Förslag som kommer fram tas sedan upp i ledningsgruppen
och leder fram till ett sammanställt förslag för hela företaget där prioriteringar görs för vilka
investeringar och satsningar som ska genomföras. I detta stadie funderas det även över vilka
resurser och vilken kunskap som krävs för att genomföra dessa satsningar. Finns till exempel
inte den rätta kunskapen krävs det att företaget antingen satsar på utbildning för de anställda
eller anställer personal med den kompetens som krävs enligt Vd:n.
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Som underlag för strategiarbetet görs enligt ekonomichefen ett antal analyser som till exempel
SWOT-analys, omvärldsanalys, marknadsanalys och reaktioner från kunder. Hon menar att de
på Helge Nyberg har blivit bättre på att lyssna på vad kunderna vill ha och att företagets säljare
är ute och lyssnar på kunder och tar med sig idéer från dem. För att ta med sig kunskap från
tidigare strategier, strategiarbete och aktiviteter görs också olika typer av analyser. Helge
Nyberg följer inte någon typ av modell för detta utan sitter ner och diskuterar och analyserar
bland annat förväntat utfall och det faktiska utfallet.
Det som ledningsgruppen och ägaren anser är de största utmaningarna med strategiarbetet är att
det är svårt att hitta tiden till det i daglig verksamhet, att inte tillräckliga resurser finns för att
genomföra alla bra idéer, att förutspå händelser i omgivningen och att strategiarbetet ofta går
för långsamt. Det som de däremot tycker är viktigast att tänka på är att alla ska vara med på
strategin och den ska vara rimlig med rimliga mål. Den ska även vara tydlig och flexibel för att
lätt kunna anpassas till omgivningen. Vd:n säger att;
”Jobba med strategin, gör den tydlig och gör det till en röd tråd. Det underlättar
arbetet för andra underchefer och ansvariga och hjälper dem att fatta beslut”.
4.1.3 Strategisk kontroll
Helge Nyberg har ett långsiktigt mål att nå en omsättning på 100 miljoner kronor. För att detta
ska bli greppbart bryts det ner i mindre delmål och aktiviteter som gemensamt ska bidra till att
målet nås på sikt. Ekonomichefen och produktutvecklingschefen menar att det är viktigt att
sätta upp höga men rimliga mål för året som kommer, de måste vara nåbara för att de ska främja
motivationen i annat fall kan det snarare ge motsatt effekt. Att företaget arbetar mot de uppsatta
målen kontrolleras kontinuerligt på månadsmöten enligt ekonomichefen med hjälp av olika
nyckeltal som styr mot målet. Hon säger även att de kontrollerar om aktiviteter som de har
bestämt har genomförts eller inte och att en omfattande månadsrapport tas fram till dessa
månadsmöten.
Månadsrapporten innehåller enligt Vd:n bland annat försäljningssiffror, vilka produkter som är
lönsamma, hur mycket som har sålts på de olika marknaderna och vilken omsättning
produktområdena har. På månadsmötena granskas även icke-finansiella mått som kundnöjdhet
och antal karensdagar. Varje månad skickas månadsrapporten även till styrelsen.
Produktutvecklingschefen menar att det är en omfattande rapport;
”Det är väldigt mycket, frågan är ibland om det är för mycket, om det blir så att
man inte ser skogen för alla träd”.
Styrelsen för Helge Nyberg lägger starkt fokus på säljorganisationen i företaget och mäter
främst omsättningar och vinstnivåer enligt företagets ägare. Han säger också att de kollar på
icke-finansiella mått så som kundnöjdhetsmätningar men att det inte är något som styrelsen
lägger någon större vikt vid så länge de får positiva resultat på dessa mätningar. Ägaren säger;
”Vi får omfattande månadsrapporter varje månad innehållande alla tänkbara
nyckeltal och mätningar om vilka typer av kunder som ökar och inte och vilka
produktgrupper som ökar och inte. Det är ett stort material som finns tillgängligt
för styrelsen och med det som underlag så skapas frågor till styrelsemötena. Dessa
frågor leder till diskussioner i styrelsen och till exempel så kan vi helt plötsligt vara
några stycken som tycker att nu har nog lagernivåerna ökat mycket i förhållande
till omsättningen vad beror det på? Och då kan vi kräva att vi får ett underlag
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tillbaka på det nästa gång. Det är så vi jobbar mycket, vi letar avvikelser
egentligen”.
På Helge Nyberg genomförs även avdelningsmöten, måndagsmöten, varje vecka enligt
produktutvecklingschefen. Då går respektive avdelning igenom aktuell information och
aktuella mått för just den avdelningen och även kort om helheten på företaget.

4.2 Götessons
Ursprungligen startade Götessons i Dalstorp men flyttade under hösten år 2015 till nybyggda
lokaler i Ulricehamn. Götessons är ett innovationsföretag som utvecklar och säljer
arbetsplatslösningar inom hotell, konferens och kontor. De har som vision att bli Europas
ledande leverantör av tillbehör till arbetsplatsen samt att bli en av de ledande leverantörerna
inom områdena: kontor, konferens och hotell. Deras affärsidé är att; ”Genom egen utveckling
och tillverkning erbjuder vi marknadens smartaste produkter och mest behovsanpassade
lösningar för hotellets, konferensen och kontorets skrivbordsarbetsplats. Alltid med det lilla
företagets engagemang och spontanitet kombinerat med det stora företagets effektivitet och
seriositet”(Götessons affärsplan, 2016).
År 2013 förvärvade investeringsföretaget Connecting Capitals 70 % av aktierna i Götessons
och är majoritetsägare i företaget. Resterande andelar ägs av: Johan Götesson 15 %, Emil
Johansson 5 %, Tomas Svensson 5 % och John de Boer 5 %. År 2015 förvärvades Akustikmiljö
AB i Falkenberg som numera är ett helägt dotterbolag till Götessons AB. Under de senaste åren
har Götessons haft en hög tillväxt och har gått från en omsättning på 53 miljoner år 2010 till
147 miljoner år 2014. År 2016 har företaget 48 stycken anställda (Götessons, 2016).
4.2.1 Karaktärsdrag

Figur 3 Organisationsschema Götessons

Kvalité- och miljöchef på Götessons menar att företagets organisationsstruktur (se figur 3) är
väldigt platt och anser att företaget drar fördel av den genom att beslutsvägarna blir väldigt
korta, och att företaget har en hög flexibilitet då anpassningar lätt kan utföras utifrån
förändringar i omvärlden. Företagets Vd instämmer med den platta organisationen och menar
att det är en familjär stämning på företaget där alla anställda på företaget kan prata med
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varandra. Vd beskriver även kulturen som finns på företaget som ”Götessons-andan”. Vd anser
att det är viktigt att utbilda nyanställda hur företaget, organisationen och kulturen fungerar och
förklarar att;
”Vi har tre ledord inom företaget som är; engagemang, kompetens och
affärsmannaskap som vi har arbetat med hårt under många år och det ska alla
förstå oavsett position i företaget, från Vd till ekonomichef till säljare till lager så
alla ska ha de här tre ledorden med sig och vad de betyder för dem. För alla är lika
viktiga för att vi ska kunna nå målet. Den som är på lagret ska kunna förstå vad det
innebär för företaget om jag inte gör mitt jobb som jag ska. Både de direkta
konsekvenserna och konsekvenser på längre sikt. Vi försöker få att alla tänker
tanken hela vägen ut. Så det är något som vi jobbar med hårt, teamkänslan för de
är viktigt”.
Vd beskriver företaget som innovativa och snabba och som trots den stora tillväxten och
förändringarna som blir i samband med att företag växer har lyckats behålla det lilla företagets
driv och snabbhet. Vd:n tar även upp svårigheter som kan tillkomma i samband med tillväxt
och menar att organisationen måste förändras. För att behålla drivet och lättrörligheten och
fortfarande växa har de i affärsplanen utformat ett stöd för att kunna behålla det lilla företagets
positiva egenskaper i ett kraftigt växande företag.
En viktig faktor som kvalité- och miljöchef, ekonomichef och Vd tar upp är den fördel företaget
har i att ha en låg personalomsättning. Erfarenhet, kunskap och ett samarbete som har pågått
under en lång tid bidrar till framgång i en tillväxtperiod och att företaget kan förändra sin
organisationsstruktur och samtidigt få hela företaget att driva åt samma håll. Vidare berättar
kvalité- och miljöchefen att valet att försäljning endast sker genom återförsäljare både har föroch nackdelar men ur organisationssynpunkt är det positivt då återförsäljarna bistår med den
stödfunktionen i form av support och service som Götessons inte behöver bistå med. Kvalitéoch miljöchefen menar att;
”Vi har ju 40-50 återförsäljare runt om i landet och det sköter kontakten med
projekten och slutkunderna. Och då slipper vi ha den organisationen, annars hade
vi fått öka vår säljkår med 100 personer om vi skulle sköta kontakten med
slutkunderna”.
4.2.2 Strategisk planering
Vd berättar att Götessons har en ny affärsplan för år 2016-2018 som de arbetar efter.
Affärsplanen har arbetats fram av ledningsgruppen och har godkänts av styrelsen. Den
innehåller viktig information om företagets verksamhet, vision och affärsmål. Frågor som kan
besvaras av affärsplanen är bland annat varför företaget är verksamma, var de vill växa, hur de
ska växa, vilka företagets konkurrenter är samt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot
företaget har. Affärsplanen innehåller även mål gällande produktutveckling och
marknadsutveckling. En väl beskriven försäljningsstrategi finns i Götessons affärsplan med
konkreta siffror och procentandelar på hur försäjningsperioden år 2016-2018 bör utfalla. Hos
Götessons används affärsplanen som ett kraftfullt dokument som ledningsgruppen utgår ifrån
och tar stöd i för att styra verksamheten. Affärsplanen beskriver även hur Götessons på ett
proaktivt och innovativt sätt ska ta sig an nya trender på marknaden och hur de vill agera utefter
trender och behov.
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I samband med Connecting Capitals förvärv av Götessons år 2013 blev Connecting Capitals
majoritetsägare. Den nya ägarbilden bidrog till förändringar i verksamheten. Vd beskriver att
företaget före förvärvet växte mycket organiskt och att Connecting Capitals strategi syftar mer
till att växa genom förvärv av andra bolag. Vd berättar om den utmaning som finns för att lyckas
genom att växa genom förvärv;
”... vi har ju växt mycket organiskt men att växa via förvärv det är väl den största
utmaningen som jag ser det. För det ska bli så som man har tänkt sig också det är
lätt att bara titta på vad ett förvärv skulle ge ekonomiskt men det är mycket som
man måste tänka på. När man går ihop två olika företag och ska lyckas med det så
får man inte ha för olika värderingar. Det är lätt att skriva det på papper men det
gäller att få igenom de förändringarna i verksamheterna också, Det är lätt hänt att
1 + 1 = 1,5. Huvudägarnas strategi är att förvärva bolag, men de lyssnar extremt
mycket på oss”.
Ekonomichefen tillägger att en värdefull faktor som Connecting Capitals fick i samband med
förvärvet är den positiva företagskulturen som råder i företaget;
”Våra huvudägare har ju köpt den goa andan och det gör ju att vi kan fortsätta på
det spåret vi hade innan. Vi vill ha full fart framåt med ett glatt humör kan man
säga, i stora drag”.
Götessons ledning består av sju personer som representerar de övergripande ansvarsområdena
i verksamheten; Vd, personal/IT, ekonomi, försäljning, produktutveckling, kvalitet och miljö
samt logistik. Ledningsgruppen möts 4-6 gånger per år där mötena protokollförs och syftar till
att stämma av hur företaget presterar utifrån de uppsatta mål och den strategi som används.
Ekonomichefen berättar att när behov finns, till exempel i samband med att verksamheten
flyttade från lokalerna i Dalstorp till Ulricehamn, har vissa i ledningsgruppen haft veckomöten
där de stämmer av läget och löser mer akuta problem som kommer upp. Det strategiska arbetet
sker till stor del i ledningsgruppen som tar fram förslag på aktiviteter som sedan lyfts i styrelsen
för godkännande. Vd berättar att det är styrelsen som sätter upp de övergripande målen för
företaget som sedan ledningsgruppen får arbeta med. När ett beslut från styrelsen har gått
igenom och blivit godkänt hanterar ledningsgruppen de beslutade målen och fördelar ansvar på
de olika avdelningarna att målen ska bli uppfyllda. De aktiviteterna som krävs för att uppnå
målet bryts sedan ned på både avdelning- och individnivå. Ledningsgruppen använder en så
kallad ”action-logg” som används för att ta upp specifika mål som ska uppnås. Ansvaret
fördelas sedan på en person som är ansvarig för respektive område som ser till att målet
genomförs. I samband med denna ”action-logg” används färgmarkeringar för att visualisera
om målet är påbörjat eller klart. Vd anser att det är viktigt att fördela ansvaret att målet uppfylls
på någon person då det är mycket större chans att de lyckas uppfylla sina mål och sin strategi.
Vd:n beskriver sin roll i det strategiska arbetet som ledande och att de värderingar som ligger
till grund för den strategi som företaget idag använder sig av till stor del tillhör Vd. Trots detta
menar Vd:n att alla på företaget har ett ansvar att kommunicera strategin i företaget. Kvalitéoch miljöchefen berättar om de kommunikationskanaler som används för att informera samtliga
anställda på företaget hur det strategiska arbetet på företaget ser ut, hur företaget prestera samt
hur status ser ut på olika projekt och aktiviteter. De använder veckoliga möten som sker på
måndagar där ledningsgruppen presenterar hur företaget har presterat den föregående veckan
samt om det är något speciellt som kommer hända under den närmsta tiden. Vid dessa möten
är samtliga anställda närvarande och det finns möjlighet att ställa frågor och skapa diskussion
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när behov finns. Efter att mötet har genomförts har Götessons en gemensam frukost för samtliga
på företaget som bidrar till god gemenskap. Företaget har även avdelningsmöten varje vecka
där varje avdelning mer detaljerat går igenom information, händelser och aktiviteter som rör
deras ansvarsområde. Veckomötena och avdelningsmöten syftar till att skapa ett engagemang
och göra alla delaktiga och drivna till att uppfylla de mål som företaget har. Vd:n menar att om
det finns delaktighet och ett engagemang från varje individ i företaget finns det en större
möjlighet att företaget når sina mål.
Enligt kvalité- och miljöchef är en viktig framgångsfaktor hos företaget att det ständigt arbetar
med att förbättra de processer som redan är värdeskapande i företaget och som de är bra på. För
att göra detta möjligt finns det en ansvarig person för att säkerställa kvalitén på de processer
som finns i företaget. Den ansvariga personen ser till att informera och följa upp processerna i
företaget och fånga upp förslag på förbättringar som kan gynna företaget.
Ekonomichefen menar att den största utmaningen som ledningsgruppen möter i samband med
det strategiska arbetet och den strategiska planeringen är att det ska vara verklighetsförankrat.
Vd:n instämmer och menar att det är viktigt att tänka på hur företaget sätter sina mål och hur
de anpassar sig till nya förutsättningar;
”Att man sätter upp mål som ska nås och att man gör det tydligt för alla. Men det
känner jag att vi gör vi har bra koll på det. Det är alltid svårt att förutse, man har
ju inte facit i hand men vi har blivit duktigare och duktigare på det. Man får ta lite
stegvis mål. Ibland händer det att vi får backa bandet och ifrågasätta de mål vi satt
upp om förutsättningar ändras. Vi har bättre koll på allt idag, det har varit ett måste
när vi har växt mycket”.
Götessons Vd anser även att det är viktigt att ta med sig kunskap från tidigare arbete med
strategisk planering och menar att de ständigt utvecklar sin affärsplan på grund av tidigare
erfarenheter och tar bort de delar som inte längre är relevanta och lägger till nya mål och
aktiviteter som är anpassade efter de förutsättningar som råder i nuläget. Ekonomichefen
tillägger även att erfarenhet hos de anställda är ett sätt att ta med sig kunskap om strategisk
planering.
4.2.3 Strategisk kontroll
För att säkerställa att de delmål, aktiviteter och projekt uppfylls används rapporter för att
stämma av hur utfall blev gentemot det uppsatta målet. Rapporterna fungerar som
kontrollverktyg för de finansiella och icke-finansiella mått som är viktiga för verksamheten. Vd
berättar att företaget är ett försäljningsföretag och fokus blir på så vis att mål kring försäljning
hamnar i fokus. De finansiella måtten är viktiga mått som följs upp av ekonomichefen. De ickefinansiella måtten som följs upp har kvalité- och miljöchefen ansvar över. Vd berättar;
”Det finns både finansiella och icke-finansiella mått som vi kontrollerar.
Finansiella mått har vi extremt bra koll på, mycket tack vare att vi har en fantastiskt
bra ekonomichef. Jag skulle säga att vi har stenkoll på ekonomin om vi skulle vilja
gå in och kolla hur vi ligger till exakt nu, och det vet även hela personalen exakt
hur vi ligger till det tar vi upp på våra måndagsmöten”.
De arbetar mot mål och sätter upp budgetmål och vill skapa ett gemensamt engagemang på
företaget för att uppnå de målen. De har även utformat så kallade ”morotsmål” som är satta lite
högre än de budgeterade målen som ska motivera de anställda. När ”morotsmålen” uppnås får
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alla anställda åka med på en gemensam resa. Ekonomichefen berättar att företaget arbetar
mycket med att följa upp de mål som sätts genom att sätta upp budgetmål och sedan gå tillbaka
och se utfallet. Ur ekonomichefens vinkel är de finansiella måtten viktigast. Den person som är
ansvarig för icke-finansiella mått i företaget är kvalité- och miljöchefen som förklarar sin roll
på följande vis;
”Man kan säga att jag kontrollerar kvalitén på de processer som vi utför. Och
förbättringar på de processer som vi har. Vi har ju växt otroligt mycket de senaste
5 åren. Det är en lätt grej att missa, det som funkade år 2010 när vi hade en
omsättning på 53 miljoner det funkar inte idag när man har en omsättning på 175
miljoner”.
Det strategiska ansvar som kvalité- och miljöchefen har är att skapa underlag och uppföljningar
för hur företaget fungerar internt som kan leda till strategiska beslut i framtiden. Ansvaret
innefattar även mått av kvalitén på företagets processer som mål kan sättas upp efter. Kvalitéoch miljöchefen menar;
”… i och med att jag är kvalitetschef så gör jag ju mycket underlag och
uppföljningar på hur vi fungerar internt och det blir ju också strategier för
framtiden när vi ser att vi har till exempel 20 ordrar i månaden som vi skickar fel.
Och det är ju och ett annat mål i organisationen att de här 20 ska bli 10. Och vad
behöver vi göra för att de ska bli 10 då? Så det är ju mer på den sidan jag jobbar,
just på försäljningssiffror och mål och budget för försäljning det sköter
försäljningsorganisationen. Men jag tar fram mått som innefattar kvalitén som man
kan sätta upp mål efter”.
En roll som ekonomichefen har är att kommunicera strategin genom att utfärda månads- och
veckorapporter med finansiella mått som ger insikt i hur företaget presterar. Ekonomichefen
berättar följande om sin kommunikationsroll av strategin;
”Min roll är då att jag gör den här veckorapporten och mailar ut den till alla innan
möte och kommenterar den litegrann kanske. I och men att vi är ett
försäljningsbolag så lever vi mycket på att vi ska sälja och att vi ska nå våra
försäljningsbudgetar. Min roll är att kommunicera ut veckan som gått med
fakturering och orderingång och hur vi ligger till. Om man delar in det kortsiktigt
då, såklart”. Vidare berättar ekonomichefen att han även har ett ansvar gentemot
styrelsen; ”Min roll i strategiarbetet är att jobba fram ekonomiska rapporter och
underlag så att styrelsen ska kunna fatta beslut”.
De mått som ekonomichefen ansvarar för är enbart finansiella mått. De icke-finansiella mått
som företaget mäter rör kvalitén på företagets produkter och processer och ansvaras av kvalitéoch miljöchefen. Exempel på icke-finansiella mått är: leveranssäkerhet, sjukfrånvaro hos de
anställda och kundnöjdhet. De mått som används utformas i olika typer av rapporter, både
vecko- och månadsrapporter. Veckorapporterna kommuniceras ut till samtliga anställda på
företaget för att skapa engagemang och delaktighet hos de anställda. Ekonomichefen
kommenterar följande kring veckorapporterna;
”… vi kör även veckorapporter över hur veckan har gått, hur har det fakturerats
och hur är orderingången? Och veckorapporten delger vi alla i företaget vad som
händer så vi har alla gemensamma målresor att jobba emot, så att alla deltar i det
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och vet om hur det går och hur det kommer att se ut inom det närmaste. Den är en
strategi som vi har att alla i hela företaget ska bli delaktiga i våra mål”.
När projekt eller aktiviteter har genomförts kan det, vid behov, tas fram en ”hur gick det rapport”.
Slutligen reflekterar Vd om hans tankar kring hur företaget har lyckats uppnå framgång;
”Något som många glömmer av som är det viktigaste för att lyckas i affärer, det är
att man vågar ta beslut och lita på magkänslan. Man måste våga satsa och våga
tro på det man gör. Ibland visar det sig efteråt att en satsning har varit fel men då
har vi förhoppningsvis lärt oss något på vägen.”.
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5 Analys
5.1 Karaktärsdrag hos SMF
Studiens resultat visar att det finns utmaningar i samband med det strategiska arbetet som är
kopplat till de begränsade tillgångar av resurser som SMF har. Exempel på utmaningar som att
avsätta tid till det strategiska arbetet i den dagliga verksamheten och genomföra idéer är effekter
av den resursbegränsning som finns enligt de undersökta verksamheterna. Detta stödjer Storeys
(1994) teori om att omgivningen har en betydande roll hos SMF och att det finns en större
osäkerhet förknippat med att kontrollera konkurrenter och kundtrender på grund av begränsade
resurser. Studiens resultat tyder även på att en viktig faktor och utmaning för de undersökta
företagen är att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omgivningen. De undersökta
företagen anser att det finns svårigheter i att förutspå händelser på marknaden och menar att en
viktig framgångsfaktor för att lyckas i affärer är att våga ta beslut, lita på magkänslan, tro på
företagets förmåga och våga satsa. Detta är i enlighet med Storey (1994) som menar att ett
karaktärsdrag som SMF besitter är en större benägenhet att reagera och anpassa sig till
förändringar på marknaden som de inte kan påverka.
Innovation är något som är viktigt för båda företagen enligt studiens resultat. Resultatet visar
att det är en viktig faktor att vara innovativa inom sin bransch och vara snabba med att hitta
lösningar som är anpassade efter kundernas behov. De undersökta företagen arbetar aktivt med
produktutveckling och vill uppfattas som innovatörer och specialister inom deras bransch som
har rätt kunskap och erfarenhet för att lösa kundernas behov. Något som de båda företagen har
gemensamt är att de har starkt kundfokus. Enligt bland annat Ghobadian & Gallear (1997),
Yusof & Aspinwall (2000) och Jennings & Beaver (1997) har SMF en potentiell förmåga till
innovation inom den bransch som de är verksamma i vilket styrks av studiens resultat.
De undersökta företagen har en platt organisationsstruktur och ser fördelar med att snabbt kunna
förändras. Resultatet tyder på att de korta beslutsvägarna bidrar till att de har en god flexibilitet
och underlättar kommunikationen på företagen. Resultatet visar att de undersökta företagen står
inför utmaningar på grund av den tillväxtfas som de befinner sig i och den största utmaningen
är att skapa hållbara kommunikationskanaler som fungerar i organisationsförändringar. Ett
typiskt karaktärsdrag som återfinns i SMF är den platta organisationsstrukturen med få
mellannivåer. Valet av organisationsstruktur påverkar verksamheten och bidrar bland annat till;
snabba beslutsvägar, en hög grad av flexibilitet samt en förmåga att kunna anpassa
verksamheten till förändringar (Burns, 1996; Ghobadian & Gallear, 1997; Jennings & Beaver,
1997; Yusof & Aspinwall, 2000; Gunesekaran, et al., 2000).
Vikten av ledningsstil och kunskap om ledning är något som påvisats vara viktigt av resultatet.
Vd på de undersökta företagen har en ledande roll inom strategiarbetet och deras värderingar
ligger till grund för hur företagens strategi ser ut idag. Storey & Sykes (1996) och Hudson &
Smith (2007) menar att beroende på den platta organisationsstruktur som ofta finns i SMF ger
Vd:ns ledningsexpertis en avgörande roll och valet av ledningsstil påverkar hela företaget.

5.2 Strategisk planering
Resultatet av studien visar att i de undersökta företagen utförs arbetet med formulering och
planering av strategin till största del av ledningsgruppen. Båda ledningsgrupperna måste sedan
få ett godkännande av företagens styrelse. Huvudinriktningen för strategin och de kommande
målen sätts på årliga ledningsmöten i företagen men det är styrelsen som sätter upp de
övergripande långsiktiga målen som ledningsgruppen måste rätta sig efter. Den typ av
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prestationsmått som båda företagens styrelse fokuserar på i den långsiktiga strategin är
finansiella mått i form av omsättning och försäljningssiffror. Kaplan & Norton (2008)
argumenterar för att det första steget i strategisk planering bör vara att skapa och uttala
företagets strategi och att ledningen bör arbeta med dessa frågor på ett årligt möte. Vidare menar
Kaplan & Norton (2008) att företag kan använda sig av finansiella mått för att kontrollera en
verksamhets prestationer.
Vårt empiriska resultat visar att de båda företagen arbetar mycket med att diskutera viktiga
frågeställningar i den strategiska planeringen. De går från övergripande frågeställningar kring
vilken verksamhet de vill uppfattas som på marknaden, varför de vill ta en vis position och hur
företaget ska konkurrera och bryter ner dessa till frågeställningar som rör avdelningsnivå. I
enlighet med vårt resultat menar Kaplan & Norton (2008) att företag måste finna svar på vissa
frågor för att kunna utforma en strategi. Dessa frågor är; vilken verksamhet är vi i och varför?
Vilka är de viktigaste frågorna vi står inför och hur kan vi bäst konkurrera?
Nästa steg i de undersökta företagens strategiska planering handlar om att bryta ner respektive
företags strategi till årliga mål och aktiviteter och de båda företagen arbetar sedan aktivt med
att kommunicera dessa. Det empiriska resultatet visar att en viktig faktor att ta hänsyn till vid
utformning av mål och delmål är att sätta rimliga mål och delmål, som ger utmaning men ändå
känns uppnåeliga. När mål och delmål är fastställda arbetar de båda företagen med att utforma
och prioritera aktiviteter som ska leda till att delmålen och målen uppnås samt bestämma hur
dessa aktiviteter ska mätas och kontrolleras. Aktiviteterna bryts sedan ner på avdelning och
individnivå för att göra det mer tydligt vad som förväntas av varje anställd för att nå målet.
Resultatet stämmer överens med Kaplan & Norton (2008) som menar att målet med strategisk
planering är att förena kortsiktiga processförbättringar med långsiktiga strategiska
prioriteringar. För att uppnå detta måste företagsledare bryta ner varje strategisk process för att
identifiera de kritiska framgångsfaktorerna och mått som anställda kan fokusera på i den dagliga
verksamheten. De undersökta företagen uttrycker även att det är viktigt att kommunicera både
mål och värderingar till alla i företaget och anser att kommunikationen underlättas av att de inte
är fler anställda. Detta är i enlighet med Kaplan & Norton (2008) som menar att strategin måste
översättas till mål och mått som tydligt kan kommuniceras till alla enheter och anställda. Detta
kan enligt Kaplan & Norton (2008) göras genom att exempelvis utveckla strategikartor eller
balanserade styrkort. Dessa metoder används inte av de undersökta företagen. Däremot utgör
affärsplanen ett viktigt och styrande dokument i de båda företagen, där både finansiella och
icke-finansiella mått finns samlade.
Företagen ser inga större svårigheter i att kommunicera strategin och se till att de anställda
arbetar i linje med den. Resultatet visar att en viktig faktor när det kommer till att kommunicera
strategin är storleken på företaget. Personerna som sitter med i ledningsgrupperna har ett
avdelningsansvar och arbetar nära sin underställda på avdelningen. Även avståndet mellan
personer i ledningsgruppen på de undersökta företagen är kort, vilket möjliggör för
kontinuerliga avstämningar inom ledningsgrupperna. Förutom kommunikationsmöjligheterna
inom ledningsgruppen och på avdelningarna finns återkommande möten inplanerade både
veckovis och månadsvis hos båda företagen. Till månadsmötena tas en omfattande
månadsrapport fram av de undersökta företagen. Rapporterna används som underlag för
kommunikation, beslut och avstämning av mål och aktiviteter. Detta stämmer överens med
Kaplan & Norton (2008) som argumenterar för att det är viktigt att hålla periodiska möten för
att säkerställa att strategin förblir ”top of mind” hos de anställda.
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5.3 Strategisk kontroll
De båda företagen använder sig av integrerad prestationsmätning med olika typer av mått för
att kunna mäta och kontrollera sina långsiktiga mål och strategier. För att följa upp de mål och
delmål som företaget sätter upp används finansiella och icke-finansiella mått. De mått som de
båda företagen styr efter är främst de finansiella måtten. Styrelsen på respektive företag sätter
upp det övergripande strategiska målet som mäts i omsättning. Det övergripande strategiska
målet styr vilka prestationsmått som används vid kontroll av delmål. Det empiriska resultatet
styrks av Laitinen (1999) som menar att det krävs både finansiella och icke-finansiella mått för
att skapa en balanserad styrning och integrerad prestationsmätning som driver företaget i rätt
riktning. Kaplan och Norton (1996) bidrar med uttrycket; ”du får vad du mäter”, vilket är ett
talande uttryck för hur prestationsmätning påverkar företag beroende på vad företaget väljer att
mäta.
Resultatet visar att de båda företagen följer upp prestationsmätningen veckovis och månadsvis
genom att framställa rapporter och informera på möten. Rapporterna utgör ett underlag för
kommunikation och beslutsfattande under vecko-, månad- och styrelsemöte. Rapporterna består
till största del av finansiella mått men innehåller även icke-finansiella mått som kundnöjdhet,
sjukskrivningar och olika kvalitetsmått. Detta i enlighet med Tenhunen et al (2002) som menar
att integrerad prestationsmätningen bidrar med betydelsefull information kring de aktiviteter
som sker i företaget. Vår studie visar att det inte går att identifiera några uttalade balanserade
styrkort eller strategikartor som Kaplan och Norton (2008) menar kan användas vid integrerad
prestationsmätning. Det empiriska resultatet visar även att respektive företags affärsplan
används som ett centralt styrdokument i verksamheten och utgör en viktig informationskälla
kring de aktiviteter, mål och delmål som styr verksamheten.
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6 Slutsatser, bidrag och förslag till vidare forskning
6.1 Slutsats
Slutsatser som kan dras ifrån studiens resultat är att den strategiska planeringen i de undersökta
företagen har sin utgångspunkt i ett uttalat övergripande mål från företagens styrelse snarare än
i en tydligt uttalad strategi. Ledningsgrupperna styr sedan företaget mot detta mål genom att
bryta ner det övergripande målet i delmål och aktiviteter som får ett slags orsaksverkansamband. Vi kan även dra slutsatsen att de undersökta företagen inte använder någon
uttalad styrmodell för sin strategiska planering. För att genomföra den strategiska planeringen
används istället ett metodiskt arbetssätt för att strukturera upp aktiviteterna och delmålen som
finns för att uppnå det övergripande målet. Genom att bryta ned det övergripande målet i delmål
och aktiviteter säkerställer företagen att de kortsiktiga handlingarna verkar i linje med den
långsiktiga strategiska planen. Att kontrollera hur de strategiska aktiviteterna presterar är
centralt för båda företagen i studien. Genom att använda integrerade prestationsmått som
finansiella och icke-finansiella mått kan företagen kontrollera hur de strategiska aktiviteterna
presterar utifrån budget och utfall. Ytterligare en slutsats som kan dras är att de viktigaste
måtten är av finansiell karaktär och anses vara överordnade de icke-finansiella prestationsmått
som företagen använder. Den största prioriteringen är att aktiviteterna bidrar till att uppfylla de
finansiella måtten.
Vår studie visar att rapporterna som tas fram som underlag för kontroll och beslut är väldigt
omfattande. Tendenser till att det är ett för stort material med prestationsmått kan dras som
slutsats av studien. Ett viktigt styrdokument som används i samband med kontroll av strategiska
aktiviteter är affärsplanen. Syftet med att använda affärsplanen som styrdokument är att den
innehåller grundläggande information om varför företagen är verksamma, övergripande mål,
underlag och planer för att genomföra aktiviteter. Vi föreslår att företagen använder en
modifierad variant av The Closed-Loop Management System för integrerad prestationsmätning
som är anpassad efter SMFs behov. De viktigaste måtten länkade till strategin kommer att lyftas
fram och skapa en bättre balans mellan finansiella och icke-finansiella mått och bidra till bättre
kontroll och förverkligande av strategin i företagen.
Vår slutsats är även att de tre viktigaste faktorerna som bidrar till strategisk framgång i SMF
är: inställningen hos de anställda, val av organisationsstruktur och tydlig kommunikation.
Ledningsgrupperna i respektive företag har på ett framgångsrikt sätt lyckats engagera de
anställda i det strategiska arbetet vilket har resulterat i drivna och engagerade medarbetare som
tillsammans strävar mot det övergripande målet. Det finns även en medvetenhet hos de anställda
om vad deras roll är och hur de bidrar till att målet uppnås. Drivna och engagerade anställda
skapar en större möjlighet till förverkligande av strategiska aktiviteter och leder till att samtliga
strävar mot samma mål. Den platta organisationsstrukturen är också en bidragande orsak till en
lyckad strategisk framgång i SMF. Vår studie visar att de undersökta företagen har en platt
organisationsstruktur som bidrar till positiva fördelar så som ökad flexibilitet och möjlighet att
lättare anpassa verksamheten efter förändringar i omgivningen. Detta är viktiga faktorer i
dagens läge med en ständigt föränderlig omvärld. Den sista slutsatsen som vi kommit fram till
är att den platta organisationsstrukturen även underlättar kommunikationen hos SMF som utgör
en viktig del i implementeringen av strategin. Vi anser att bra kommunikation inom företag är
en avgörande faktor för ett lyckat genomförande av strategiska aktiviteter och mål. Det är
viktigt att alla på företagen förstår strategin samt de värderingar som ligger till grund för den.
De båda företagen anses ha tydliga planer och kommunikationsmedel för att kommunicera
strategin. Ett tätt samarbete och närheten till ledningsgrupperna anser vi vara en bidragande
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orsak till att en gemensam syn på strategin skapas, som sedan kan kommuniceras ut till alla
anställda.

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag
Det teoretiska bidrag som studien har utmynnat i är att det finns påverkande faktorer som leder
till en lyckad strategisk framgång i SMF. Inställningen hos företagets anställda påverkar
framgången. Drivna och engagerade anställda skapar en större möjlighet till förverkligande av
strategiska aktiviteter och leder till att samtliga strävar mot samma mål. Även
organisationsstrukturen är en viktig beståndsdel som gör det möjligt att snabbt anpassa
verksamheten efter förändringar i omgivningen. Det har även visat sig att en tydlig
kommunikation är en bidragande faktor till strategisk framgång i SMF.
Gällande det praktiska bidraget har studien bidragit till att föreslå att en variant av The ClosedLoop Management System anpassad till SMFs behov bör användas för strategisk planering och
strategisk kontroll. Detta för att lyfta fram de viktigaste måtten länkade till strategin och skapa
en bättre balans mellan finansiella och icke-finansiella mått. Denna modell ska syfta till bättre
kontroll av strategin i SMF.

6.3 Förslag till vidare forskning
Vårt förslag till vidare forskning är att genomföra flera djupare fallstudier på SMF för att
undersöka hur en balanserad modell med integrerade prestationsmått som innefattar de
viktigaste måtten länkade till dess strategi kan modifieras och anpassas till SMF. Det kan även
vara intressant att reda ut på vilket sätt modellen påverkar företaget när den appliceras i
verksamheten.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1

Information om intervju
Presentation av oss själva
- Namn
- Högskolan i Borås
- Examensarbete i företagsekonomi
Studiens syfte
- Syftet med vår studie är att ta reda på hur man arbetar med strategier och genomför
dem i verksamheten.
- För att ta reda på det har vi valt att studera Helge Nyberg och Götessons.
Intervjuns utformning
- Vi kommer att utgå ifrån ett antal frågor som rör ert strategiarbete och du får gärna
berätta så mycket du vill och kommer på kring varje fråga.
- Intervjun beräknas ta max 1 timma.
- Känns detta okej för dig?

Intervjuguide
Informant:

Block 1
Hur skulle du beskriva företagets strategi?
 Är strategin ny, gammal eller förändrad?
Hur har ni gått tillväga för att komma fram till den strategin, kan du beskriva om hur den
processen från idé till formulerad strategi ser ut hos er?
 Vem är inblandad (interna och externa personer)?
 Vart hålls dessa möten?
 Använder ni er av något speciellt underlag som underlättar i samband med
strategiarbetet (tex. SWOT)?
Vilken roll har du i strategiarbetet?
Kan du berätta om er företagskultur (de regler, värderingar och normer som kännetecknar ett
företag)?
 Hur påverkar företagskulturen ert strategiarbete?

Block 2
Hur gör ni för att kommunicera strategin till alla i företaget?
 Vilken roll har du i att kommunicera strategin?
Kontrollerar ni på något sätt att alla i verksamheten arbetar i linje med strategin?
 Används några speciella mått för att kontrollera?




Om ja, kan du förklara mer hur ni arbetar med dessa?
Hela företaget/olika aVdelningar?

Block 3
När ni har formulerat en strategi, hur går ni tillväga för att översätta den till handlingar i
verksamheten som leder till att strategin kan uppnås?

Block 4
Hur följer ni upp strategin och de mål ni har?
 Görs analyser för att koppla olika samband?
Hur tar ni med er kunskap från tidigare strategier?

Block 5
Arbetar ni på något sätt för att kontrollera att de kortsiktiga handlingarna och aktiviteterna i den
dagliga verksamheten verkar i linje med de långsiktiga strategiska målen som företaget har?
Hur går ni tillväga för att anpassa er till förändringar som leder till nya förutsättningar för
verksamheten?
Vad anser du är den största utmaningen i samband med strategiarbetet?
Vad anser du är det viktigaste att tänka på i samband med strategiarbetet?
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